
 

 

 

 

 

Etorri Scratch programarekin jolastera! 

1. Batxilergoan, Scratch programaren bitartez, programazioaren oinarrizko 

kontzeptuak barneratzeko unitate didaktikoaren jarraibide-liburua. 
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1. SARRERA 

Irakurtzen ari zareten honako txosten hau irakasleei zuzenduta dago;  hain zuzen ere, 

Batxilergoko 1.mailako Informatikako eta Teknologiako irakasleei. 

Unitate didaktiko honen helburua ikasleek programazioan lehen urratsak ematea da, 

hots, programazioaren oinarrizko kontzeptuak lantzea eta barneratzea. 

Txosten honek sei atal ditu. Lehenengo atala irakurtzen ari garena da, hots, 

txostenaren sarrera. Bigarren atala programazioa klasean lantzearen garrantziari 

buruzkoa da. Hirugarren atala Scratch programa aukeratzearen zergatiari buruzkoa da. 

Laugarren atala ikasleekin landu nahi dugun unitate didaktikoari buruzkoa da: zein 

diren helburuak, nori zuzenduta dagoen eta nola landu klasean. Bosgarren atala, 

berriz, unitate didaktikoa aurkezteko erabili den plataformari buruzkoa da, hau da, 

unitate didaktikoaren sitearen azalpena. Azkena, seigarren atala, bibliografia da, lan 

hau egiteko erabili diren eta ikasleentzat interesgarriak izan daitezkeen webguneez 

osatutakoa.  
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2. PROGRAMAZIOA LANTZEAREN GARRANTZIA 

Informatika oso garrantzitsua da gure eguneroko bizitzan. Izan ere, egunero erabiltzen 

ditugun gailu gehienak informatikako teknologia berriei esker sortu dira: mugikorrak, 

ordenagailuak, autoak eta abar. Jakin badakigu informatika oso gai zabala dela eta 

hainbat arloz osatuta dagoela: bulegotika, multimedia, sistema eragileak, 

programazioa eta segurtasuna, esaterako. 

 

 

 

 

 

 

Prestatu den unitate didaktiko honetan, informatikaren arlo bat landuko da; 

programazioa, hain zuzen ere. Gure helburua ikasleek programazioan lehen pausoak 

ematea da. 

Ez gara programazioak gure bizitzan duen garrantziaz ohartzen, eta ez gara 

konturatzen programazioa erabiltzen dela hainbat makina, aplikazio eta programa 

sortzeko. Programazio-lengoaien bitartez lantzen da programazioa.  

Programazio-lengoaiak ordenan jarritako arau-multzoak dira, eta  gizakien eta 

ordenagailuen arteko komunikazioa ahalbidetzeko erabiltzen dira. Arau horiek modu 

egokian idatzi eta ordenatu behar dira, exekutatu ondoren guk nahi ditugun emaitzak 

lortzeko. Programazioaren helburua komunikatzea denez, hizkuntza artifizial gisa 

definitzen dute askok.  

Gaur egun, programazioa gure ikasgeletan lantzea garrantzitsua dela diote adituek, 

arrazoi hauengatik: 
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 Beste era batera pentsatzen ikasteko. 

 Ondo prestatutako eta gaitasun handiko herritar digitalak sortzeko. 

 Informatikarekin erlazionatutako gaiei buruzko jakin-mina pizteko. 

 Zeharkako gaitasunak garatzen laguntzeko:  

o pentsatzen ikastea 

o pentsamendu analitikoa 

o arazoen ebazpena 

o talde-lana 

o sormena 

o ordenaren garrantzia 

o alfabetatzea eta zenbakiekin aritzeko trebetasuna 
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3. SCRATCH PROGRAMA 

Gaur egun, 2500 programazio-lengoaia daude, gutxi gorabehera. Gehiago jakin nahi 

izanez gero,  ikusi esteka hau: 

http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/Extras/langlist.htm.  

Programazio-lengoaia horietako batzuk Hezkuntzan erabiltzeko pentsatuta daude, eta, 

beraz, oso aproposak dira programazioan lehen urratsak eman eta oinarrizko 

kontzeptuak barneratzeko: Scratch, Logo, Alice eta Greenfoot, esaterako. Beste batzuk, 

ordea, ez dira hain sinpleak, eta programazio-lengoaia horretan aditua izatea 

ezinbesteko baldintza da programatu ahal izateko: C++, Java, Pascal...  

 
 

Unitate didaktiko hau aurrera eramateko, Hezkuntzan erabiltzeko helburuarekin 

sortutako programazio-lengoaia bat aukeratu dugu, ikasleek programazioan lehen 

pausoak ematea errazagoa izango delako. Gaur egun, programa apropos asko daude, 

baina guk Scratch aukeratu dugu, bisuala, entretenigarria eta erabilerraza delako, 

besteak beste. Horretaz gain, programa horren webgunea erabilita, besteen lanak  

ikusi daitezke, eta norberak bere lanak igo ditzake. Hori dela eta, oso aproposa da 

lanak partekatzeko eta talde-lanean aritzeko. 

http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/Extras/langlist.htm
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Scratch programa Massachussets Institute of Tecnologyko Media-lab laborategiko The 

Lifelong Kindergarten Group taldeak sortutako programa da, eta doan deskargatu 

edota webgunetik bertatik zuzenean lan egin daiteke. 

2007an sortutako ingurunea da. Oso erraza da erabiltzen, proiektuak piezak elkarren 

artean elkartuz sortzen dira, hots, LEGO jokoan egiten den bezala. Horretarako, 

hainbat aginduz osatutako 10 bloke daude, eta bloke bakoitza kolore baten bidez 

adierazten da.  

 

 

 

 

 

 

Aipatutakoez gain, honako abantaila hauek ere baditu: 

 Hainbat eskola eta institututan erabiltzen da; gainera, Hezkuntzara 

bideratutako webgune bat ere badauka, ScratchEd. 

 Erraza eta intuitiboa da. 

http://scratched.gse.harvard.edu/
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 Sormena lantzeko eta talde-lanean aritzeko aukera asko eskaintzen ditu,  eta 

bakoitzaren nahietara eta beharretara egokitzen da. 

 Egindako lanak Scratch webgunean bertan partekatu ahal dira beste pertsona 

batzuek ikusteko, erabiltzeko edota moldatzeko. 

 Hainbat ekimen egiten dira ikasleen motibazioa pizteko: Scratch eguna, 

esaterako. 

 Beste irakasgai batzuetarako materiala prestatu daiteke: Ingeleserako edo 

Historiarako ipuinak eta jokoak, adibidez. Hori dela eta, askotariko adimenak 

landu daitezke: matematikoa, linguistikoa, artistikoa… 

 Beste irakasgai batzuetarako ere erabilgarria da: Teknologian Arduinoa edo 

Picaxe plakak Scratch programazio-lengoaiarekin erabili daitezkeelako, 

adibidez. 
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4. UNITATE DIDAKTIKOA 

 

ETORRI SCRATCH PROGRAMAREKIN JOLASTERA! 

JUSTIFIKAZIOA: 

Programazioa gure aisialdiko edota eguneroko bizitza errazago egiten laguntzen 

diguten gailu askoren barnean dago: fabriketako gailuetan, ordenagailuetan, jokoetan, 

telefono mugikorretan, tabletetan eta kotxeetan, adibidez. Gailu horiek nola 

funtzionatzen duten jakiteko, ezinbestekoa da programazioa zer den eta zertarako 

erabiltzen den jakitea eta programazio-lengoaien oinarrizko kontzeptuak lantzea. 

 

HELBURU NAGUSIA: 

Edozein programazio-lengoaiatarako baliagarri diren oinarrizko kontzeptuak 

barneratzea eta programazioaren bidez lortu daitezkeen gaitasunak barneratzea. 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK ETA EBALUAZIO-ADIERAZLEAK: 

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO-ADIERAZLEAK 

 Programazioren oinarrizko kontzeptuak 

barneratzea. 

 Hainbat programa sortzeko garaian, 

sormena erabiltzea. 

 Beharretara egokitzen den proiektua 

sortzea. 

 Ea programazioaren oinarrizko 

kontzeptuak barneratzen dituen. 

 Ea ordenaren garrantziaz jabetzen den. 

 Ea programa sinpleak egiteko gai den. 

 Ea iritziak argi eta garbi azaltzen dituen.  

 Ea talde-lanean aritzean, besteen 

iritziak entzun eta kontuan hartzen 

dituen. 
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EDUKIAK:  

» Programazio-lengoaien garrantzia 

» Programazioaren oinarrizko kontzeptuak: begiztak, aldagaiak, baldintzak…  

» Ordenaren garrantzia programazioan eta eguneroko bizitzan  

» Sormena lantzea eta erabiltzea 

» Ahalegina, parte-hartze aktiboa eta jarrera baikorra 

» Besteen lanak errespetatzea eta hobetzeko aholkuak ematea  

 

JARDUERAK ETA SAIO-KOPURUA:  

Unitate didaktiko honen helburua ikasleek programazioaren oinarrizko kontzeptuak 

barneratzea da. Hori ahalbidetzeko, 9 jardueraz osatutako unitate didaktiko bat egin 

da.  

Honako taula honetan azaltzen da zehatz-mehatz jarduera bakoitza zertan datzan: 

 Jarduera: jarduera bakoitzaren izenburua da. 

 Helburua: ikasleek lortu behar dituzten helburuak dira. 

 Ekintzaren garapena: jarduera egiteko zehaztapenak. 

 Denboralizazioa: jarduera aurrera eramateko aurreikusitako denbora. 
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JARDUERAK HELBURUAK EKINTZEN GARAPENA DENBORALIZAZIOA 

0. SARRERA 

 Programazioari eta Scratchi 

buruzko aurretiko ezagutzak lantzea. 

 Irakasleak programazioari eta Scratch programari buruzko 

galderak egingo dizkie talde handian. 

 Programazioari eta Scratch programari buruzko testua 

irakurri. 

 Scratch inguruneari buruzko bideo bat ikusi, zer egin behar 

duten jakiteko. 

 Banakako galde-sorta bete. 

 Saio bat. 

 

1. HASI LANEAN! 

 Scratch programa ezagutzea eta 

beren kabuz ikertzea. 

 Scratch programarekin lan egiteko aukeren inguruko 

aurkezpena ikusi. 

 Egin beharrekoen inguruko bideoa ikusi, eta ondoren:  

 Scratch webgunean kontua sortu. 

 Scratch programa ikertu. 

 Laguntza behar izanez gero, laguntza-gida bideoa ikusi. 

 Saio bat. 

 

2. NOR ZARA? 

 Programa sinple bat egin ahal 

izatea, honako hauek landuz: 

 pertsonaiak/mugimenduak 

 hondoak 

 soinua 

 Scratch pertsonaiaren aurkezpena ikusi Scratch 

ingurunean. 

 Egin beharrekoen inguruko bideoa ikusi. 

 Emandako baldintzak kontuan hartuz, bakoitzak aurkezpen 

bat egin, eta Scratch webgunean partekatu. 

 Aurkezpenak talde handian ikusi, eta hobetzeko 

proposamenak egin.  

 Banakako autoebaluazioa bete. 

 Behar izanez gero, dagokion laguntza-gida ikusi. 

 Hiru saio. 

 Astirik ez balego, banakako 

autoebaluazioa etxerako. 
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JARDUERAK HELBURUAK EKINTZEN GARAPENA DENBORALIZAZIOA 

3. ETORRI 

DANTZATZERA! 

 Ordenak programazioan eta bizitza 

errealean daukan garrantziaz 

jabetzea. 

 Programa sinple bat egin ahal 

izatea, honako hauek landuz: 

 mozorroak 

 musika/ahotsa 

 errepikatu X aldiz 

 bidali denei message1 eta 

message1 jasotzean. 

 Irakasleak sortutako dantza interaktiboa ikusi, erreferentzia 

gisa edukitzeko. 

 Egin beharrekoen inguruko bideoa ikusi. 

 Hiruzpalau pertsonako taldetan, dantza interaktiboa sortu, 

eta webgunean partekatu. 

 Sortutako dantza interaktiboak talde handian ikusi, eta 

hobetzeko proposamenak egin.  

 Banakako autoebaluazioa bete. 

 Behar izanez gero, dagokion laguntza-gida ikusi. 

 Hiru saio. 

 Astirik ez balego, banakako 

autoebaluazioa etxerako. 

4. ISTORIO BITXIAK! 

 Paralelismoen eta gertaeren arteko 

desberdintasunaz jabetzea. 

 Hainbat programa sortzea, 

bakoitzak bere iritzia emanez eta 

besteena errespetatuz. 

 Agindu hauek lantzea: 

 baldin eta 

 baldin orduan bestela 

 bandera berdea sakatzean  

 hutsune tekla sakatzean 

 Paralelismoen eta gertaeren inguruko teoria landu. 

 Biko taldetan banatuko dira ikasleak, eta talde guztien 

artean hainbat istorio sortzea da helburua. Istorioak talde 

guztiek ikusiko dituzte, eta talde bakoitzak 10 minutu izango 

ditu istorio bakoitzari ekarpenak egiteko.  

 Sortutako istorioak webgunean partekatu. 

 Sortutako istorioak talde handian ikusi, eta denen artean 

hobetzeko proposamenak egin. 

 Banakako autoebaluazioa bete. 

 Behar izanez gero, dagokion laguntza-gida ikusi. 

 Lauzpabost saio. 

 Astirik ez balego, banakako 

autoebaluazioa etxerako. 
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JARDUERAK HELBURUAK EKINTZEN GARAPENA DENBORALIZAZIOA 

5. ZER DAGO GAIZKI? 

 Programak zer egin beharko lukeen 

hausnartzea. 

 Programen kodea osotasunean 

ulertzea, eta erroreak identifikatzea 

eta zuzentzea. 

 Egin beharrekoen inguruko bideoa ikusi. 

 Ikasleak lauko taldetan banatuko dira. Irakasleak 

prestatutako hiru programa erroredun zuzendu, eta 

webgunean partekatu. 

 Programa bakoitzari buruzko banakako autoebaluazioa 

bete. 

 Egin beharrekoen inguruko bideoa ikusi. 

 Aurreko talde berdinetan beste taldeentzako erroredun 

programa bat sortu beharko dute, eta argi eta garbi azaldu 

beharko dute programak zer egin beharko lukeen. Ondoren, 

webgunean partekatu. 

 Beste ikaskideek egindako erroredun programa bat 

zuzenduko dute taldeka, eta webgunean partekatu. 

 Banakako autoebaluazioa bete. 

 Hiru saio. 

 

6. JOLASTU NAHI? 

 Sortuta dagoen programa bat 

moldatzen ikastea. 

 Honako bloke hauek erabiltzea: 

 Itxura 

 Mugimendua 

 Sentsoreak 

 Egin beharrekoen inguruko bideoa ikusi. 

 Lauko taldetan banatu. Sortuta dagoen programa bat 

aukeratu, eta aldaketak eginez, beharretara egokitu. 

 Banakako autoebaluazioa bete. 

 Behar izanez gero, dagokion laguntza-gida ikusi. 

 Bi saio. 
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JARDUERAK HELBURUAK EKINTZEN GARAPENA DENBORALIZAZIOA 

7. JARRAITU 

JOLASTEN! 

 Aldagaiak lantzea: 

 Zer diren. 

 Zertarako erabiltzen diren. 

 Programan erabiltzea. 

 Matematika lantzeko sortutako Scratch programa ikusi. 

 Aldagaien inguruko teoria landu talde handian, horretarako 

prestatutako aurkezpena erabiliz. 

 Taldetan banatu (6. jarduerako taldeak errepikatu), eta 

aldagaiak erabiliz programa egokitu: bizitzak kontatu, 

segundoak kontatu eta abar. Ondoren, Scratch webgunean 

partekatu. 

 Sortutako programak talde handian ikusi, denen artean 

komentatu eta zer hobekuntza egin daitezkeen aipatu. 

 Banakako autoebaluazioa bete. 

 Behar izanez gero, dagokion laguntza-gida ikusi. 

 Bost saio. 

 

8. ZUREA DA HITZA! 

 Ikasitako guztia erabiltzen ikasteko, 

beren beharretara egokitzen den 

programa bat sortzea. 

 Lauko taldetan banatuta, bideo-joko bat egin beharko dute, 

ikasitako guztia aplikatuta: aldagaiak, musika, itxura, 

mugimendua…  

 Bideo-jokoa webgunean partekatu. 

 Taldeka egindako programa aurkeztu. 

 Banakako txostena egin. 

 14 saio:  

 10 saio programa 

sortzeko. 

 Saio bat aurkezpenak 

prestatzeko. 

 Saio bat aurkezpenak 

egiteko. 

 Bi saio txostena egiteko. 
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5. SITEAREN AZALPENA 

Unitate didaktikoa aurrera eramateko, honako webgune hau sortu da: 

https://sites.google.com/site/scratchprogramarekinjolasean/. Webguneak unitate 

didaktikoaren izen berbera dauka: Etorri Scratch programarekin jolastera! Webgunean 

mugitzeko erlaitzak goiko aldean daude, eta honako hauek dira: 

 Hasiera: webgunearen aurkezpena da, eta nori zuzenduta dagoen, zer 

ikasturtetan egin den eta zer lizentzia daukan azaltzen da. 

 Ataza: webgunearen sarrera da, eta zer helbururekin sortu den eta zer ikasiko 

den azaltzen da. 

 Helburua: unitate didaktikoa amaitutakoan, ikasleek lortu beharko lituzketen 

helburuak aipatzen dira. 

 Jarduerak: unitate didaktikoari dagozkion jarduerak dira, ikasleek egin 

beharrekoak.  

Guztira 9 jarduera dira, eta helburua ikasleek era entretenigarrian 

programazioaren oinarrizko kontzeptuak barneratzea da. 

 Ebaluazioa: ikasleen lana nola ebaluatuko den aipatzen da. 

 Esteka interesgarriak: Scratch programari eta teknologia berriei buruzko esteka 

interesgarriak dira. 

 

https://sites.google.com/site/scratchprogramarekinjolasean/
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