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- Ikastetxearen abiapuntuko egoera.

 

 
CEIP Zaldibar LHLI izen bereko herrian kokatuta dagoen ikastetxea 

da. Zaldibar herriak 3.000 biztanle inguru ditu. Durangaldean 

kokatuta dago eta eskualdeko ISEK baxuena duen herria da. Urtetik 

urtera etorkinen kopurua handituz doa eta herriko partaide sen

arazteko lan handia egiten ari gara eragile ezberdinak.

 

Argi daukagu gaur egungo gizarteko beharrizanetara eta 

ezaugarrietara moldatu behar dela ikastetxea eta gure ikasleak 

zientziarekin erlazionatutako egunerokotasun batean prestatu behar 

ditugula. Proiektu honen bidez zientzia irakaskuntza sustatzeko 

metodologia aktiboa eta ikertzailea hobetzea da gure asmoa. Gure 

ikastetxean proiektu honek bere espazioa, garrantzia eta garapena 

merezi duela uste dugu. Horretaz gain, eskolaz kanpoko ekintzetan 
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errotzen ari den robotika tailerrak, ikasle batzuentzako esklusiboa 

izatetik, ikasle guztiengana hurbiltzea nahiko genuke.

 

Zientzia gaitasunaz gaiz, hizkuntza gaitasuna eta gainerako beste 

oinarrizko gaitasunak landuko dira, ahaztu gabe talde

aplikazio digitalen integrazioak geletan duen garrantzia.

 

Gaur egungo gizartean, ikasleek inguruan duten guztia uler dezaten, 

errealitatea arrazionaltasunez eta askatasunez interpretatu ahal 

dezaten, jakintza zientifikoa ezinbestekoa da. Etorkizuna zehaztu 

nahian robotika, zientzia, matematika, arte hezkuntza eta 

konpetentzia digitalaren eskutik eraikitzen hasi nahi dugu. Hori dela 

eta, ikastetxeak erronka honi aurre egin nahi dio. Etorkizunerako gela 

eraiki, material egokiaz hornitu eta martxan jarri nahi dugu. P

honen barnean gure ikastetxeko ikasle guztiak izango dira partaide: 

robotika landuz. 

 

Zientzia gaitasuna gelan lantzeaz gain, ikastetxeko jolas leku 

hezigarrian aurrera eraman nahiko genuke. 2018

prozesu parte hartzaile baten ondor

ametsetako jolas lekua eraiki dute. 2019

jolas lekuaren eraldatzea burutuko behar zuen baina gobernu aldaketa 

egon da udalean eta proiektu hau geldirik dagoenez momentu 

honetan, zientzia munduarekin amesten ge

dugu martxan jarri momentuz.

Urtero, Zaldibar ikastetxeko ikasleek zientziarekin lotutako bisitaldia 

egiten dute Durangoko planetariora, Hontza museora eta Urkiolako 

Toki Alai parke etxera. Ikasleek asko disfrutatzen dute irteera 
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hauekin. 

 

Zientziarako konpetentzia eta konpetentzia digitalak elkarrekin lotura 

handia dutenez, eta gure ikasleek modu praktikoan ikasteko aukera 

paregabea denez, bi proiektuak elkarrekin uztartzea erabaki dugu.

 

1. Proiektuaren edukia eta planifikazioa

1.1. STEAM konpetentziak sustatuz lortu nahi diren helburuen 

plangintza egitea. 

 

Gure proiektuak STEAM siglek jasotzen dituen bost diziplinak Zientzia 

(Science), Teknologia, Ingeniaritza (Engineering), Artea eta 

Matematikak aldi berean eta era integratuan ikasi ahal izateko aukera 

eskainiko digu. 

 

Landuko ditugun konpetentziak definitz

behar dugu zer diren oinarrizko konpetentziak: “

pertsonaletan, sozialetan, akademikoetan eta lanekoetan 

nahiz eguneroko bizitzan-, arazoak eraginkortasunez konpontzeko beha

dira”. Hauek, arlo edo ikasgai guztietan batera lan eginez sustatu eta 

sendotu behar dira, eta bizitzako alor eta egoeran guztietan integratuz 

eskuratzen eta aplikatzen dira.

 

Gehiago sakonduz eta gure proiektuak edukiekin lotura zuzenagoa 

izanez, landuko ditugun Diziplina Barruko Oinarrizko Konpetentziak 

izendatuko ditugu. Konpetentzia hauek, Hizkuntza

komunikaziorako, Matematikarako, Zientziarako, Teknologiarako, 

Digitalerako eta azkenik, Arterako konpetentziak izango dira. 

Konpetentzia hauek gure robotika proiektuan erabilitako materialak 

eskaintzen dizkigun aukerak aprobetxatuz landuko ditugu.

 

STEAM proiektu honetan hauek izango dira lortu nahi ditugun 

helburuak: 
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1. Konpetentzia zientifikoa bereziki eta, oro har, oinarrizko 

konpetentziak lantzea testuinguru erreal batean metodo aktiboak 

eta esperimentazioa erabiliz.

2. Ikasleek zientzien irakaskuntzarako eta oinarrizko konpetentzien 

garapenerako baliabide didaktikoak eta estrategiak lortzea, 

jarduera praktikoak burutuz.

3. Curriculumaren edukiak era aktibo eta integratuan lantzeko 

proposamen zehatzak lantzea eta gomendatutako laborategi 

baliabideak erabiltzen ikastea.

4. Emakumeek zientzia eta teknologian historian zehar, eta gaur 

egun ere, duten garrantzia azpimarratzea eta ne

zientziarekiko zaletasuna bultzatzea.

5. Jasangarritasunaren hezkuntza garatzeko, ikastetxean 

testuingurua sortzea eta mantentzea: baratzea, konposta gunea, 

birziklatzeko sistemak, …

6. 2006. urtetik aurrera Agenda 21 proiektuko partaideak gara.

7. Irakasleen eta ikasleen arteko elkarlana bultzatzea, bai prozesu 

didaktikoetan eta baita ikasgelako bizikidetzan ere, klaseko giro 

egokiaren bila. 

 

Helburu hauek gauzatzeko, proiektuko koordinatzailea izango den 

irakasleak jasoko duen formazioa beste iraka

Zabalkuntza prozesu hau eraginkorra izateko ikastetxean batzorde bat 

sortuko da, ziklo ezberdinetako irakasleak bilduko dituena eta hauen 

bitartez lankide guztiei zabalduko zaie informazioa.

 

Hauek dira gure STEAM proiektuan landuko

 

✔  Eskola-robotikaren oinarriak irakaskuntza integratu baten eremuan. 

Hezitzaile eta irakaslearen rola, ikaslearen rola.

 

✔  SCRATCH eta CODE programazio lengoaien

 
✔  BEE-BOT: programatu daitekeen haur robota: adin txikietan 

robotikarekiko jakin-

eta jardueren adibideak.
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-mina pizteko. Funtzionamendua, baliabideak 

eta jardueren adibideak. 
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Irakasleen eta ikasleen arteko elkarlana bultzatzea, bai prozesu 

didaktikoetan eta baita ikasgelako bizikidetzan ere, klaseko giro 

Helburu hauek gauzatzeko, proiektuko koordinatzailea izango den 
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robotikaren oinarriak irakaskuntza integratu baten eremuan. 

ezaugarri nagusiak.  

BOT: programatu daitekeen haur robota: adin txikietan 

mina pizteko. Funtzionamendua, baliabideak 



 
✔  BLUE BOT: Bee bot robotaren hurrengo fasea (Bluetooth bidez 

programatzen). Baliabide honen bitartez gure ikasleek 

mugimenduen sekuentziazioa, estimazioak, arazo

ebazpena … modu ludiko baten ikasten dute. (Robot hauen 

programazioaren prozesua; honako kontzeptuak: ataza, erantzuna, 

agindua, prozedura, prototipoa).

 

✔  INO-BOT: Inobot Scratch

da. Programazio-lengoaia erraz eta herr

den robota da. InO-Bot bereziki diseinatua izan da gure programazio 

klaseei etekinik handiena ateratzeko. Haurrek jarduera eta erronka 

dibertigarriak diseinatu eta sortu ahal izango dituzte, araztu eta 

programa berriak sortze

 

✔  PI2GO: Raspberry Pik kontrolatutako robot hau Raspberry Piren 

botere guztia askatzeko diseinatu dute. B+ eta 3 arteko modeloekin 

bateragarria, Scratch edo Python erabiliz kontrola daiteke. 

Muntatuta dator, eta, beraz, zure Raspberry Pi jarri eta 

programatzen hasi besterik ez duzu egin behar. Karkasa gardenak 

osagaiak babestu ez ezik, gertatzen ari dela ikusteko aukera ere 

ematen du, baita programazio pantailan exekutatzen dituen 

komandoen jarraipena egiteko ere.

 

✔  ROBOTIC DREAM II: Robotak eratu eta R+Task2.0

bidez kontrolatzeko aukera ematen du.

 
✔  MICROBIT: Ordenagailu txikitxo programagarria da. Argi

bidez mezuak igortzen dituzten LEDak eta mugimendu

ditu, eta konekta daiteke bes

BBCk sortu du eta Erresuma Batuko eskoletan horren milioi bat ale 

banatu ditu, ikasleek programatzen ikas dezaten.

 

Txartel baten forma du, 50x40mm tamainakoa, bi botoi eta 25 

LEDez osaturiko 5x5eko matrize bat dauzkana. Gainera 

azelerometro bat eta iparrorratz bat ere 

norabidea detektatzeko.

BLUE BOT: Bee bot robotaren hurrengo fasea (Bluetooth bidez 

programatzen). Baliabide honen bitartez gure ikasleek 

mugimenduen sekuentziazioa, estimazioak, arazo

bazpena … modu ludiko baten ikasten dute. (Robot hauen 

programazioaren prozesua; honako kontzeptuak: ataza, erantzuna, 

agindua, prozedura, prototipoa). 
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Bot bereziki diseinatua izan da gure programazio 

klaseei etekinik handiena ateratzeko. Haurrek jarduera eta erronka 

dibertigarriak diseinatu eta sortu ahal izango dituzte, araztu eta 

programa berriak sortzeko gaitasunak garatzen dituzten bitartean.
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Muntatuta dator, eta, beraz, zure Raspberry Pi jarri eta 

en hasi besterik ez duzu egin behar. Karkasa gardenak 

osagaiak babestu ez ezik, gertatzen ari dela ikusteko aukera ere 
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ditu, eta konekta daiteke beste gailu batzuetara kablez eta w

eta Erresuma Batuko eskoletan horren milioi bat ale 

banatu ditu, ikasleek programatzen ikas dezaten. 

Txartel baten forma du, 50x40mm tamainakoa, bi botoi eta 25 

LEDez osaturiko 5x5eko matrize bat dauzkana. Gainera 

azelerometro bat eta iparrorratz bat ere baditu, mugimendua eta 

norabidea detektatzeko. 

 

BLUE BOT: Bee bot robotaren hurrengo fasea (Bluetooth bidez 

programatzen). Baliabide honen bitartez gure ikasleek 

mugimenduen sekuentziazioa, estimazioak, arazo-egoeren 

bazpena … modu ludiko baten ikasten dute. (Robot hauen 

programazioaren prozesua; honako kontzeptuak: ataza, erantzuna, 

ekin programatu daitekeen lurreko robota 

ikoi bat erabiliz kontrolatzen 

Bot bereziki diseinatua izan da gure programazio 

klaseei etekinik handiena ateratzeko. Haurrek jarduera eta erronka 

dibertigarriak diseinatu eta sortu ahal izango dituzte, araztu eta 

ko gaitasunak garatzen dituzten bitartean. 

PI2GO: Raspberry Pik kontrolatutako robot hau Raspberry Piren 

botere guztia askatzeko diseinatu dute. B+ eta 3 arteko modeloekin 

bateragarria, Scratch edo Python erabiliz kontrola daiteke. 

Muntatuta dator, eta, beraz, zure Raspberry Pi jarri eta 

en hasi besterik ez duzu egin behar. Karkasa gardenak 

osagaiak babestu ez ezik, gertatzen ari dela ikusteko aukera ere 

ematen du, baita programazio pantailan exekutatzen dituen 

y R+Scratch 

MICROBIT: Ordenagailu txikitxo programagarria da. Argi-keinuen 

bidez mezuak igortzen dituzten LEDak eta mugimendu-sentsoreak 

te gailu batzuetara kablez eta wifiz. 

eta Erresuma Batuko eskoletan horren milioi bat ale 

Txartel baten forma du, 50x40mm tamainakoa, bi botoi eta 25 

LEDez osaturiko 5x5eko matrize bat dauzkana. Gainera 

baditu, mugimendua eta 



 
Botoiez kontrola daitezke jokoak, telefono batean edo beste tresna 

batean entzuten den musika, kamera bat edo beste hainbat 

motatako tresnak. 

 

✔  MAKEY MAKEY: Konturatu gabe, haurrek zirkuitu elektriko batek 

nola funtzionatzen duen ikasiko dute, euren egunerokotasuneko zein 

elementu diren eroaleak eta zeintzuk isolatzaileak. Funtsean 

Arduinoren plaka bat denez, portaera aldatzeko programa 

dezakegu. Plaka USB bidez ordenagailura konektatzen du. Behin 

errekonozituta, krokodilo pintza bat jartzen da espazio zirrikituan, 

eta beste bat lurra hartzean. Ikusiko duzu zirkuitua ixten duzun 

bakoitzean, pintzen muturrak eskuekin ukituz, ordenagailuak berdin 

erantzungo duela espazio tekla sakatuz gero.

 

✔  LEGO WE DO 2.0: motorra eta hub adimentsuaren erabilpena. 

Zientzia eta ingeneritzarekin

material honen bidez. Legok eskaintzen dituen proiektu gidatuak 

egitea erabaki da. Hain zuz

(motorraren potentzia), laguntza eta erreskatea (mugimendu 

sentsorea), birziklapenerako sailkapena, abiadura (engranaje 

tamaina desberdinak erabiliz), egiturak, metamorfosia (argien 

koloreak), landareak eta polinizazioa

prebentzioa (motorren noranzkoa).

 
✔  PROBOT robotaren bidez, robotaren programazioaz gain, 

matematikako eduki desberdinak : neurriak, geometriako irudi 

lauen ezaugarriak: angeluak, segmentuak, poligonoak

 
✔  Robotika Proiektuek egiten duten

informatikoan trebetasuna eskuratu eta hobetzeko eta hori 

curriculumean txertatzeko.

 
✔   Robotika ikasi eduki bezala eta beste edukiak ikasteko tresna 

bezala.  

 

 

1.2. Ikerketa zientifikoan oinarritutako planteamendu 

Botoiez kontrola daitezke jokoak, telefono batean edo beste tresna 

batean entzuten den musika, kamera bat edo beste hainbat 

MAKEY MAKEY: Konturatu gabe, haurrek zirkuitu elektriko batek 

nola funtzionatzen duen ikasiko dute, euren egunerokotasuneko zein 

elementu diren eroaleak eta zeintzuk isolatzaileak. Funtsean 

Arduinoren plaka bat denez, portaera aldatzeko programa 

Plaka USB bidez ordenagailura konektatzen du. Behin 

errekonozituta, krokodilo pintza bat jartzen da espazio zirrikituan, 

eta beste bat lurra hartzean. Ikusiko duzu zirkuitua ixten duzun 

bakoitzean, pintzen muturrak eskuekin ukituz, ordenagailuak berdin 

ntzungo duela espazio tekla sakatuz gero. 

LEGO WE DO 2.0: motorra eta hub adimentsuaren erabilpena. 

Zientzia eta ingeneritzarekin lotuta dauden gaiak jorratzen dira 

material honen bidez. Legok eskaintzen dituen proiektu gidatuak 

egitea erabaki da. Hain zuzen 8 proiektu dira guztira: Indarrak 

(motorraren potentzia), laguntza eta erreskatea (mugimendu 

sentsorea), birziklapenerako sailkapena, abiadura (engranaje 

tamaina desberdinak erabiliz), egiturak, metamorfosia (argien 

koloreak), landareak eta polinizazioa (soinuak), uholdeen 

prebentzioa (motorren noranzkoa). 

PROBOT robotaren bidez, robotaren programazioaz gain, 

ko eduki desberdinak : neurriak, geometriako irudi 

lauen ezaugarriak: angeluak, segmentuak, poligonoak … 

Robotika Proiektuek egiten duten ekarpena programazio 

informatikoan trebetasuna eskuratu eta hobetzeko eta hori 

curriculumean txertatzeko. 

Robotika ikasi eduki bezala eta beste edukiak ikasteko tresna 

Ikerketa zientifikoan oinarritutako planteamendu 

 

Botoiez kontrola daitezke jokoak, telefono batean edo beste tresna 

batean entzuten den musika, kamera bat edo beste hainbat 

MAKEY MAKEY: Konturatu gabe, haurrek zirkuitu elektriko batek 

nola funtzionatzen duen ikasiko dute, euren egunerokotasuneko zein 

elementu diren eroaleak eta zeintzuk isolatzaileak. Funtsean 

Arduinoren plaka bat denez, portaera aldatzeko programa 

Plaka USB bidez ordenagailura konektatzen du. Behin 

errekonozituta, krokodilo pintza bat jartzen da espazio zirrikituan, 

eta beste bat lurra hartzean. Ikusiko duzu zirkuitua ixten duzun 

bakoitzean, pintzen muturrak eskuekin ukituz, ordenagailuak berdin 

LEGO WE DO 2.0: motorra eta hub adimentsuaren erabilpena. 

lotuta dauden gaiak jorratzen dira 

material honen bidez. Legok eskaintzen dituen proiektu gidatuak 

en 8 proiektu dira guztira: Indarrak 

(motorraren potentzia), laguntza eta erreskatea (mugimendu 

sentsorea), birziklapenerako sailkapena, abiadura (engranaje 

tamaina desberdinak erabiliz), egiturak, metamorfosia (argien 

(soinuak), uholdeen 

PROBOT robotaren bidez, robotaren programazioaz gain, 

ko eduki desberdinak : neurriak, geometriako irudi 

…  

ekarpena programazio 

informatikoan trebetasuna eskuratu eta hobetzeko eta hori 

Robotika ikasi eduki bezala eta beste edukiak ikasteko tresna 

Ikerketa zientifikoan oinarritutako planteamendu 



 
metodologikoa. 

 
Planteatzen dugun proiektua, zientzia eta matematika irakaskuntza, 

metodologia aktibo eta ikertzailearen bitartez sustatu nahi dugu. Gure 

ikasleek, sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko beharrezkoak 

diren jakintza eta metodo zientifikoa, modu kohe

zuzenean erabiltzeko asmoz. Horretarako, aplikazio zientifiko

teknologikorik esanguratsuenak eskainiko dizkiegu, hainbat 

testuingurutan erabili ditzaten. 

Proiektu honen metodologiari dagokionez, diseinu

praktikoan eta aktiboan oinarrituko da. Lehen fasea, materiala ezagutu 

eta bere erabileraren oinarrizko aukerak menperatu ondoren “

egoera” metodologian oinarrituko da gure proiektua. Ikerketa da 

egoerak eta arazoak diagnostikatzeko proposatzen den prozedura, bai 

eta hipotesiak egiteko, esperimentuak diseinatzeko eta erabakiak 

hartzeko proposatzen dena ere. Horretarako, informazioa bilatu, 

hipotesiak ikertu, esperimentuak planifikatu, ereduak eraiki, lortutako 

emaitzekin bat datozen azalpenak proposatu, taldean lan egin 

kideekin eztabaidatu beharko dituzte gure ikasleek.

Gaur egungo gizartean, ikasleek inguruan duten guztia uler dezaten, 

errealitatea arrazionaltasunez eta askatasunez interpretatu ahal 

dezaten, jakintza zientifikoa ezinbestekoa da.

 

Hauek dira metodo zientifikoaren faseak:

1. Gertakariak, objektuak, fenomenoak … behatu.

2. Sortutako zalantzak zure buruari galdetu.

3. Hipotesiak formulatu.

4. Ikerketa esperimentalak diseinatu.

5. Ikerketari laguntzeko informazio iturri fidagarriak erabili.

6. Informazioa era egokian antolatu.

7. Lortutako emaitzak besteekin komentatu.

Planteatzen dugun proiektua, zientzia eta matematika irakaskuntza, 

metodologia aktibo eta ikertzailearen bitartez sustatu nahi dugu. Gure 

ikasleek, sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko beharrezkoak 

diren jakintza eta metodo zientifikoa, modu koherentean, egokian eta 

zuzenean erabiltzeko asmoz. Horretarako, aplikazio zientifiko

teknologikorik esanguratsuenak eskainiko dizkiegu, hainbat 

testuingurutan erabili ditzaten.  

Proiektu honen metodologiari dagokionez, diseinu

boan oinarrituko da. Lehen fasea, materiala ezagutu 

eta bere erabileraren oinarrizko aukerak menperatu ondoren “

” metodologian oinarrituko da gure proiektua. Ikerketa da 

egoerak eta arazoak diagnostikatzeko proposatzen den prozedura, bai 

potesiak egiteko, esperimentuak diseinatzeko eta erabakiak 

hartzeko proposatzen dena ere. Horretarako, informazioa bilatu, 

hipotesiak ikertu, esperimentuak planifikatu, ereduak eraiki, lortutako 

emaitzekin bat datozen azalpenak proposatu, taldean lan egin 

kideekin eztabaidatu beharko dituzte gure ikasleek. 

Gaur egungo gizartean, ikasleek inguruan duten guztia uler dezaten, 

errealitatea arrazionaltasunez eta askatasunez interpretatu ahal 

dezaten, jakintza zientifikoa ezinbestekoa da. 

ientifikoaren faseak: 

Gertakariak, objektuak, fenomenoak … behatu. 

Sortutako zalantzak zure buruari galdetu. 

Hipotesiak formulatu. 

Ikerketa esperimentalak diseinatu. 

Ikerketari laguntzeko informazio iturri fidagarriak erabili.

Informazioa era egokian antolatu. 

Lortutako emaitzak besteekin komentatu. 

 

Planteatzen dugun proiektua, zientzia eta matematika irakaskuntza, 

metodologia aktibo eta ikertzailearen bitartez sustatu nahi dugu. Gure 

ikasleek, sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko beharrezkoak 

rentean, egokian eta 

zuzenean erabiltzeko asmoz. Horretarako, aplikazio zientifiko-

teknologikorik esanguratsuenak eskainiko dizkiegu, hainbat 

Proiektu honen metodologiari dagokionez, diseinu-testuinguru 

boan oinarrituko da. Lehen fasea, materiala ezagutu 

eta bere erabileraren oinarrizko aukerak menperatu ondoren “arazo-

” metodologian oinarrituko da gure proiektua. Ikerketa da 

egoerak eta arazoak diagnostikatzeko proposatzen den prozedura, bai 

potesiak egiteko, esperimentuak diseinatzeko eta erabakiak 

hartzeko proposatzen dena ere. Horretarako, informazioa bilatu, 

hipotesiak ikertu, esperimentuak planifikatu, ereduak eraiki, lortutako 

emaitzekin bat datozen azalpenak proposatu, taldean lan egin eta 

Gaur egungo gizartean, ikasleek inguruan duten guztia uler dezaten, 

errealitatea arrazionaltasunez eta askatasunez interpretatu ahal 

Ikerketari laguntzeko informazio iturri fidagarriak erabili. 



 
8. Esperimentuak errepikatu.

9. Pentsatu ea zure esperimentuak beste zenbait galderari 

erantzuteko balio ote duen.

10. Egin txostena eta eman zentzuzko azalpenak.

 

Hori dela eta, ikastetxeak e

ikasleek oinarrizko heziketa zientifikoa izatea nahi dugu. Horregatik 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak plazaratu duen 

deialdian parte hartu nahi dugu.

 

 

1.3 Erabili  beharreko material eta baliabide pedagogikoen 
plangintza egitea. 

 
2020/2021 ikasturteko robotika proiektuak, aurtengo ikasturteko 

egitura berdina erabiliz gauzatzen saiatuko gara.

✔  HH: Bee bot robotak erabiliko dituzte. Horretarako, lan talde 

murriztuetan lan egiten saiatuko gara, jolas txokoan adibidez. 

Robotak erabiltzeko taulak marraztutako tapeteak ere erabiliko 

dira. 

✔  LH  1. eta 2.maila: 

antolatuta dagoen pentsatekaren barruan, robotak beste jolas bat 

gehiago izango da. Maila hauetako ikasleak 3

elkarlanean arituko dira. Irakasle bat egongo da laguntzeko.

✔  LH 3. eta 4.maila:

arituko dira. Zikloko lehen ikasturtean Blue Bot robotekin hasiz eta 

aurrerago Lego WE do 2.0 ezagutuz. ProBot

ikusita matematika saioetan geometria landuko da. Pentsatekaren 

atal bat izango da r

arituko dira lanean irakaslearen laguntzaz.

✔  LH 5. eta 6.maila: Lego We do 2.0, Pro Bot. Pentsatekan ditugun 

jolasez gain, robotikarekin erlazionatutako jolas hauek gehituko 

ditugu. Tabletaren laguntzaz edo gelan

baliatuz maila hauetako ikasleak konpetentzia matematikora eta 

zientifikora bideratuko ditugu. Pro Bot robotak matematika saioetan 

Esperimentuak errepikatu. 

Pentsatu ea zure esperimentuak beste zenbait galderari 

erantzuteko balio ote duen. 

Egin txostena eta eman zentzuzko azalpenak. 

Hori dela eta, ikastetxeak erronka honi aurre egin nahi dio. Beraz, gure 

ikasleek oinarrizko heziketa zientifikoa izatea nahi dugu. Horregatik 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak plazaratu duen 

deialdian parte hartu nahi dugu. 

Erabili  beharreko material eta baliabide pedagogikoen 

2020/2021 ikasturteko robotika proiektuak, aurtengo ikasturteko 

egitura berdina erabiliz gauzatzen saiatuko gara. 

: Bee bot robotak erabiliko dituzte. Horretarako, lan talde 

murriztuetan lan egiten saiatuko gara, jolas txokoan adibidez. 

Robotak erabiltzeko taulak marraztutako tapeteak ere erabiliko 

LH  1. eta 2.maila: Blue Bot robotak erabiliko dira. Ikastetxean

antolatuta dagoen pentsatekaren barruan, robotak beste jolas bat 

gehiago izango da. Maila hauetako ikasleak 3-4 ikasleko taldeetan 

elkarlanean arituko dira. Irakasle bat egongo da laguntzeko.

LH 3. eta 4.maila: Blue Bot, ProBot, Lego We do 2.0 robotekin 

arituko dira. Zikloko lehen ikasturtean Blue Bot robotekin hasiz eta 

aurrerago Lego WE do 2.0 ezagutuz. ProBot-aren ezaugarriak 

ikusita matematika saioetan geometria landuko da. Pentsatekaren 

atal bat izango da robotika, beraz, talde murriztuan, 3

arituko dira lanean irakaslearen laguntzaz. 
: Lego We do 2.0, Pro Bot. Pentsatekan ditugun 

jolasez gain, robotikarekin erlazionatutako jolas hauek gehituko 

ditugu. Tabletaren laguntzaz edo gelan dauden ordenagailuez 

baliatuz maila hauetako ikasleak konpetentzia matematikora eta 

zientifikora bideratuko ditugu. Pro Bot robotak matematika saioetan 

 

Pentsatu ea zure esperimentuak beste zenbait galderari 

rronka honi aurre egin nahi dio. Beraz, gure 

ikasleek oinarrizko heziketa zientifikoa izatea nahi dugu. Horregatik 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak plazaratu duen 

Erabili  beharreko material eta baliabide pedagogikoen 

2020/2021 ikasturteko robotika proiektuak, aurtengo ikasturteko 

: Bee bot robotak erabiliko dituzte. Horretarako, lan talde 

murriztuetan lan egiten saiatuko gara, jolas txokoan adibidez. 

Robotak erabiltzeko taulak marraztutako tapeteak ere erabiliko 

Blue Bot robotak erabiliko dira. Ikastetxean 

antolatuta dagoen pentsatekaren barruan, robotak beste jolas bat 

4 ikasleko taldeetan 

elkarlanean arituko dira. Irakasle bat egongo da laguntzeko. 

Blue Bot, ProBot, Lego We do 2.0 robotekin 

arituko dira. Zikloko lehen ikasturtean Blue Bot robotekin hasiz eta 

aren ezaugarriak 

ikusita matematika saioetan geometria landuko da. Pentsatekaren 

obotika, beraz, talde murriztuan, 3-4 ikasle 

: Lego We do 2.0, Pro Bot. Pentsatekan ditugun 

jolasez gain, robotikarekin erlazionatutako jolas hauek gehituko 

dauden ordenagailuez 

baliatuz maila hauetako ikasleak konpetentzia matematikora eta 

zientifikora bideratuko ditugu. Pro Bot robotak matematika saioetan 



 
geometria lantzeko egokiak ikusten dira. 

maila hauetan eta makey makey, InO

erabiliko dugu. 

 

1.4 Betetze eta lorpen
plangintza(kronograma).

1.1.4 Proiektua garatzeko etapak, zikloak edo 
ikasturteak.

● 2019/2020 ikasturtean robotika atalari ekingo diogu. Hau 
pentsatekako jolasekin batera landuko dugu gelan eta 

ikasleak talde txikietan banatuko dira. Eskolan irakasleen 
aldetik aldaketa asko izan dugu eta ditugun materialei etekin 

gutxi atera diogu beste a
Gainera patio hezigarriaren proiektua geldiri

gobernu aldaketa izan delako udalean. 

● 2020/2021 ikasturtean konpetentzia zientifikoa gelan 

robotekin landu nahi badugu, i
beharrezkoa dela ikust

erronka. 

 

Jarritako helburuei begira, esperientzia baloratzeko orduan 
adierazle hauek kontuan izango dira:

1. Zientzia programazioetan metodologia aktiboa eta 
esperimentazioa sustatzeko ekintzak txertatu dira.

2. Scratch programazioa urteko programazioan txertatu eta 
ikasleekin praktikan jarri.

3. Irakasleen eta ikasleen arteko elkarlana lortu eta ikasleen 
arteko elkarlana bultzatu da motibazioa lortuz.

4. Inguru naturalarekin harreman zuzena izan dute eta 
naturarekiko errespetuaz jokatu dute.

5. Egindako lanaren berri ikas

6. Emakumeek zientzia eta teknologian historian zehar, eta gaur 

egun ere, duten garrantziaz hitz egin da eta neskek zientzia 
jardueratan aktiboki parte hartu dute.

geometria lantzeko egokiak ikusten dira. Scratch-a landuko dugu 

eta makey makey, InO-bot eta Robotis Dream 

Betetze eta lorpen-mailaren adierazleak eta denboraren 
plangintza(kronograma). 

Proiektua garatzeko etapak, zikloak edo 
ikasturteak. 

2019/2020 ikasturtean robotika atalari ekingo diogu. Hau 
pentsatekako jolasekin batera landuko dugu gelan eta 

ikasleak talde txikietan banatuko dira. Eskolan irakasleen 
aldetik aldaketa asko izan dugu eta ditugun materialei etekin 

gutxi atera diogu beste arlo batzuetan zentratu garelako. 
o hezigarriaren proiektua geldirik geratu da 

gobernu aldaketa izan delako udalean.  

2020/2021 ikasturtean konpetentzia zientifikoa gelan 

robotekin landu nahi badugu, irakasleon formakuntza 
beharrezkoa dela ikusten dugu eta hau izango da gure 

Jarritako helburuei begira, esperientzia baloratzeko orduan 
adierazle hauek kontuan izango dira: 

Zientzia programazioetan metodologia aktiboa eta 
esperimentazioa sustatzeko ekintzak txertatu dira. 

Scratch programazioa urteko programazioan txertatu eta 
ikasleekin praktikan jarri. 

Irakasleen eta ikasleen arteko elkarlana lortu eta ikasleen 
arteko elkarlana bultzatu da motibazioa lortuz. 

Inguru naturalarekin harreman zuzena izan dute eta 
rrespetuaz jokatu dute. 

Egindako lanaren berri ikas-komunitateari eman zaio.

Emakumeek zientzia eta teknologian historian zehar, eta gaur 

egun ere, duten garrantziaz hitz egin da eta neskek zientzia 
jardueratan aktiboki parte hartu dute. 

 

landuko dugu 

Robotis Dream ere 

mailaren adierazleak eta denboraren 

Proiektua garatzeko etapak, zikloak edo 

2019/2020 ikasturtean robotika atalari ekingo diogu. Hau 
pentsatekako jolasekin batera landuko dugu gelan eta 

ikasleak talde txikietan banatuko dira. Eskolan irakasleen 
aldetik aldaketa asko izan dugu eta ditugun materialei etekin 

rlo batzuetan zentratu garelako. 
k geratu da 

2020/2021 ikasturtean konpetentzia zientifikoa gelan 

rakasleon formakuntza 
dugu eta hau izango da gure 

Jarritako helburuei begira, esperientzia baloratzeko orduan 

Zientzia programazioetan metodologia aktiboa eta 

Scratch programazioa urteko programazioan txertatu eta 

Irakasleen eta ikasleen arteko elkarlana lortu eta ikasleen 

Inguru naturalarekin harreman zuzena izan dute eta 

komunitateari eman zaio. 

Emakumeek zientzia eta teknologian historian zehar, eta gaur 

egun ere, duten garrantziaz hitz egin da eta neskek zientzia 



 
7. Ikasleek arlo desb

erabili dute. 

 

1.1.5 Proiektuaren jarraipenerako eta koordinaziorako 

irizpideak. 

 

Proiektuaren ebaluazio jarraitua egingo da. Planteatutako ekintzak 

talde txikietan landuko direnez ikasleen jarraipena zuzena egiteko 

aukera izango dugu, eta zailtasunak sortzen diren unean 

zuzenketak edo beharrezkoak diren aldaketak sartzeko aukera 

izango dugu. Kontuan hartuko da egoera arazo baten aurrean 

ikasleek erantzuna emateko erabilitako estrategiak eta taldean 

aritzeko gaitasuna. 

Erabiliko diren tresnak behaketa zuzena eta ikasleen ekoizpena 

izango dira. Horretako txantiloiak erabiliko dira bai aut

ebaluaziorako, talde lanaren ebaluaziorako eta baita irakasleek 

egingo duten ebaluaziorako.

 

Ikasleen ikuspuntua eta iritziak funtsezkoak direnez, proiektutik 

pasatu diren ikasle guztien beraien balorazioa egingo dute eta guk 

proiektuko memorian jasoko d

egingo dute eta gainerakoen kasuan irakaslea izango da bere 

ikasleen ikuspuntuak jasoko dituena. 

 

JARRAIAKO EBALUAZIOA IKASLERIAREKIN

Ebaluazioaren edukia

Teknologia - robotika- arloa landu dugu?

Teknologia - robotika- horrela lantzea gogoko 

dut/dugu. Asko ikasten dugu eta gusturago aritzen 

gara horrela 

Horrela arituta, gehiago eta hobeto ikasten dut/dugu.

Nire/gure ikasmaila hobeagotu dela 

deritzot/deritzogu.  

Ikasle guztiok matematika sendotu eta indartu 

ditugu. 

Ikasleek arlo desberdinetako jarduerak burutzeko ordenagailua 

Proiektuaren jarraipenerako eta koordinaziorako 

Proiektuaren ebaluazio jarraitua egingo da. Planteatutako ekintzak 

talde txikietan landuko direnez ikasleen jarraipena zuzena egiteko 

aukera izango dugu, eta zailtasunak sortzen diren unean 

zuzenketak edo beharrezkoak diren aldaketak sartzeko aukera 

dugu. Kontuan hartuko da egoera arazo baten aurrean 

ikasleek erantzuna emateko erabilitako estrategiak eta taldean 

Erabiliko diren tresnak behaketa zuzena eta ikasleen ekoizpena 

izango dira. Horretako txantiloiak erabiliko dira bai aut

ebaluaziorako, talde lanaren ebaluaziorako eta baita irakasleek 

egingo duten ebaluaziorako. 

Ikasleen ikuspuntua eta iritziak funtsezkoak direnez, proiektutik 

pasatu diren ikasle guztien beraien balorazioa egingo dute eta guk 

proiektuko memorian jasoko dugu. LH-ko ikasle nagusienek idatziz 

egingo dute eta gainerakoen kasuan irakaslea izango da bere 

ikasleen ikuspuntuak jasoko dituena.  

JARRAIAKO EBALUAZIOA IKASLERIAREKIN

 PROIEKTUA ZUZENTZEKO OHARRAK 

Ebaluazioaren edukia Ikasleriaren balorazioa

arloa landu dugu? 
 

horrela lantzea gogoko 

dut/dugu. Asko ikasten dugu eta gusturago aritzen 

 

Horrela arituta, gehiago eta hobeto ikasten dut/dugu.  

Nire/gure ikasmaila hobeagotu dela 

Ikasle guztiok matematika sendotu eta indartu 

 

 

erdinetako jarduerak burutzeko ordenagailua 

Proiektuaren jarraipenerako eta koordinaziorako 

Proiektuaren ebaluazio jarraitua egingo da. Planteatutako ekintzak 

talde txikietan landuko direnez ikasleen jarraipena zuzena egiteko 

aukera izango dugu, eta zailtasunak sortzen diren unean 

zuzenketak edo beharrezkoak diren aldaketak sartzeko aukera 

dugu. Kontuan hartuko da egoera arazo baten aurrean 

ikasleek erantzuna emateko erabilitako estrategiak eta taldean 

Erabiliko diren tresnak behaketa zuzena eta ikasleen ekoizpena 

izango dira. Horretako txantiloiak erabiliko dira bai auto-

ebaluaziorako, talde lanaren ebaluaziorako eta baita irakasleek 

Ikasleen ikuspuntua eta iritziak funtsezkoak direnez, proiektutik 

pasatu diren ikasle guztien beraien balorazioa egingo dute eta guk 

ko ikasle nagusienek idatziz 

egingo dute eta gainerakoen kasuan irakaslea izango da bere 

JARRAIAKO EBALUAZIOA IKASLERIAREKIN 

 

Ikasleriaren balorazioa 



 
Proiektuarekiko antolamendua: saioak antolatuta, 

prestatuta zeuden eta uneoro genekien zer egin 

behar genuen? 

-Ikasleen artean ondo konpondu g

izan da eta gure harremanak hobeagotu egin dira. 

 

1.5 Genero ikuspegia txertatzeko ekimenak.

Garrantzia duten puntuak dira:

 

● Lanerako rolen banaketa berdintasunean oinarritua.

● Estereotipoak baztertzea, batez ere zientzia eta ingeniaritzaren 

jarduerari lotutakoak.

● Generoen arteko berdintasuna bultzatzea, inguru 

osasuntsuetan nesken eta mutilen berdintasunezko garapena 

bideratzeko. 
● Genero-ekitatea bilatzea, hau da, gizasemeen eta 

arteko aukera-berdintasuna bizitzaren eremu guztietan, 

baldintza eta eskubide berdinetan parte hartzeko.

 

2. Proiektuaren eragina.

2.1 Proiektuan inplikatutako irakasleak eta taldeak.

 
Haur Hezkuntzako azken ziklotik hasita eta Lehen Hezkuntza osoan 

zehar robotika, teknologia eta arte hezkuntzari heldu nahi diogu. 

Horregatik, robotika eta teknologia barneratu nahi ditugu gure 

ikastetxean, prestatu, planifikatu eta gure hezkuntza proiektu

egin. Zientzi konpetentziarekin oso lotura estua duen konpetentzia 

digitala ere landuko dugu. Bien arteko lotura oso estua da. Hori dela 

eta, Hezkuntza Sailaren eskaintza aprobetxatuz, deialdian parte 

hartzen dugu.  

 

Hurrengo ikasturtean, gure rob

gure ikasle guztiek parte hartzeko ideia dugu. 

Proiektuarekiko antolamendua: saioak antolatuta, 

prestatuta zeuden eta uneoro genekien zer egin 

 

Ikasleen artean ondo konpondu gara, lan-giroa ona 

izan da eta gure harremanak hobeagotu egin dira.  

 

Genero ikuspegia txertatzeko ekimenak. 

Garrantzia duten puntuak dira: 

Lanerako rolen banaketa berdintasunean oinarritua. 
Estereotipoak baztertzea, batez ere zientzia eta ingeniaritzaren 

jarduerari lotutakoak. 
Generoen arteko berdintasuna bultzatzea, inguru 

osasuntsuetan nesken eta mutilen berdintasunezko garapena 

ekitatea bilatzea, hau da, gizasemeen eta emakumeen 

berdintasuna bizitzaren eremu guztietan, 

baldintza eta eskubide berdinetan parte hartzeko. 

Proiektuaren eragina. 

Proiektuan inplikatutako irakasleak eta taldeak.

Haur Hezkuntzako azken ziklotik hasita eta Lehen Hezkuntza osoan 

zehar robotika, teknologia eta arte hezkuntzari heldu nahi diogu. 

Horregatik, robotika eta teknologia barneratu nahi ditugu gure 

ikastetxean, prestatu, planifikatu eta gure hezkuntza proiektu

egin. Zientzi konpetentziarekin oso lotura estua duen konpetentzia 

digitala ere landuko dugu. Bien arteko lotura oso estua da. Hori dela 

eta, Hezkuntza Sailaren eskaintza aprobetxatuz, deialdian parte 

Hurrengo ikasturtean, gure robotika proiektuan 4 -12 urte bitarteko 

gure ikasle guztiek parte hartzeko ideia dugu.  

 

Estereotipoak baztertzea, batez ere zientzia eta ingeniaritzaren 

Generoen arteko berdintasuna bultzatzea, inguru 

osasuntsuetan nesken eta mutilen berdintasunezko garapena 

emakumeen 

berdintasuna bizitzaren eremu guztietan, 

Proiektuan inplikatutako irakasleak eta taldeak. 

Haur Hezkuntzako azken ziklotik hasita eta Lehen Hezkuntza osoan 

zehar robotika, teknologia eta arte hezkuntzari heldu nahi diogu. 

Horregatik, robotika eta teknologia barneratu nahi ditugu gure 

ikastetxean, prestatu, planifikatu eta gure hezkuntza proiektuan lekua 

egin. Zientzi konpetentziarekin oso lotura estua duen konpetentzia 

digitala ere landuko dugu. Bien arteko lotura oso estua da. Hori dela 

eta, Hezkuntza Sailaren eskaintza aprobetxatuz, deialdian parte 

12 urte bitarteko 



 
2020/20201ikasturteko robotika proiektuaren egituraren 

proposamena: 

● HH 4 eta 5 urte: Bee Bot / Blue

● LH 1.eta 2.maila: Bee bot eta Blue Bot.

● LH 3. eta 4.maila: Blue Bot, Probot eta lego We do 2.0.

● LH 5.eta 6.maila: Lego We do 2.0, Probot, scratch eta makey 

makey. 

 

Ikastetxeko metodologia ikasketa kooperatiboan oinarrituta dago eta 

berdinen arteko ikasketa esanguratsuagoa denez, kurtso bukaeran,

maila ezberdinetako ikasleen artean tailerrak antolatuko ditugu elkarri 

erakusteko ikasi dutena eta denak elkarrekin jolas dezaten. Adibidez, 5 

urteko ikasleek Bee Bot erlearekin ikasitakoa 1. mailako ikasleei 

erakutsiko die eta gero hauek Blue bot robota

urtekoei erakutsiko die. 

 

Eragindako irakasleak

Emakumeak Gizonak

4 0 

3 1 

2 2 

2 2 

 
 

2.2 Emakumearen parte

ikasleen ehunekoa. 

 

Proiektu honetan, ikastetxeko 268 ikaslek parte hartuko dute, 4

urte bitarteko neska-mutilak. Neskak 126 izango dira eta mutilak 

aldiz, 142.  

2020/20201ikasturteko robotika proiektuaren egituraren 

HH 4 eta 5 urte: Bee Bot / Blue Bot. 

LH 1.eta 2.maila: Bee bot eta Blue Bot. 

LH 3. eta 4.maila: Blue Bot, Probot eta lego We do 2.0.

LH 5.eta 6.maila: Lego We do 2.0, Probot, scratch eta makey 

Ikastetxeko metodologia ikasketa kooperatiboan oinarrituta dago eta 

berdinen arteko ikasketa esanguratsuagoa denez, kurtso bukaeran,

maila ezberdinetako ikasleen artean tailerrak antolatuko ditugu elkarri 

erakusteko ikasi dutena eta denak elkarrekin jolas dezaten. Adibidez, 5 

urteko ikasleek Bee Bot erlearekin ikasitakoa 1. mailako ikasleei 

erakutsiko die eta gero hauek Blue bot robotak duen berezitasuna 5 

 

Eragindako irakasleak Eragindako ikasleak

Gizonak Etapa Maila Talde- 

kopurua 

HH 4 urte 2 

5 urte 2 

LH 1.Z 1.maila 2 

2.maila 2 

LH 2.Z 3.maila 2 

4.maila 2 

LH 3.Z 5.maila 2 

6.maila 2 

Emakumearen parte-hartzea. Parte hartu duten neska 

Proiektu honetan, ikastetxeko 268 ikaslek parte hartuko dute, 4

mutilak. Neskak 126 izango dira eta mutilak 

 

2020/20201ikasturteko robotika proiektuaren egituraren 

LH 3. eta 4.maila: Blue Bot, Probot eta lego We do 2.0. 

LH 5.eta 6.maila: Lego We do 2.0, Probot, scratch eta makey 

Ikastetxeko metodologia ikasketa kooperatiboan oinarrituta dago eta 

berdinen arteko ikasketa esanguratsuagoa denez, kurtso bukaeran, 

maila ezberdinetako ikasleen artean tailerrak antolatuko ditugu elkarri 

erakusteko ikasi dutena eta denak elkarrekin jolas dezaten. Adibidez, 5 

urteko ikasleek Bee Bot erlearekin ikasitakoa 1. mailako ikasleei 

k duen berezitasuna 5 

Eragindako ikasleak 

Ikasle-kopurua 
Emakumeak Gizonak 

14 15 

21 20 

10 16 

17 14 

15 15 

19 22 

21 23 

9 17 

hartzea. Parte hartu duten neska 

Proiektu honetan, ikastetxeko 268 ikaslek parte hartuko dute, 4-12 

mutilak. Neskak 126 izango dira eta mutilak 



 
Beraz, proiektuan parte hartzen duten %47,02a neskak izango dira.

 

Irakasleak aldiz, 16 irakaslek parte hartuko

11 irakasle izango dira eta mutilak aldiz, 5. Beraz, proiektuan parte 

hartzen duten neska irakasle kopurua % 68,75ekoa izango da.

 

2.3 Proiektuaren zabalkundea egiteko eta hezkuntza

komunitatearen eta familien parte

neurriak. 

 

● Proiektu honek ikastetxe osoko ikasleengan izango du eragina. 

Hau da, bai laborategia eta robotikako baliabideen erabilpena beste 

zikloetara zabalduko dugu. Ikasle guztiek erabili ahal izango dituzte 

aipatutako errekurtsoak. 

● Irakasleei dagokienez kurtso h

planifikatuko da koordinatzailearekin batera. Ondoren, klaustrokide 

guztiei planaren berri emango zaie eta proiektuko koordinatzaileak 

jasotzen duen formazioa klaustrokideei zabalduko die 

astelehenetako formazio saioetan.

● Horretaz gain, proiektuko irakasle arduradunek jasotzen duten 

formazioa bestengana helduko da etengabe kurtsoan zehar, IKT 

edo STEAM batzordearen bidez. Batzorde horretan ziklo guztietako 

irakasle ordezkariak biltzen dira eta arduradunak, berritzegunearen 

eskutik jasotako formazioaren berri izaten dute 

● Ikas komunitateari dagokionez, martxoa

Kontseiluari aurkeztu zaio baina konfinamendu egoeran gaudenez, 

bueltatzen garenean egingo dugu eta honen oniritzia izan du. 

Ondoren, ikastetxeko 

● Helburuetan jasota dugun bezala, ikas komunitate osoari 

proiektuaren berri emango zaio. Familiei ekintza honetan parte 

hartzera gonbidatuko zaie. Zientziarekin zerikusia duten guraso edo 

Beraz, proiektuan parte hartzen duten %47,02a neskak izango dira.

Irakasleak aldiz, 16 irakaslek parte hartuko dute proiektuan. Neskak 

11 irakasle izango dira eta mutilak aldiz, 5. Beraz, proiektuan parte 

hartzen duten neska irakasle kopurua % 68,75ekoa izango da.

zabalkundea egiteko eta hezkuntza

komunitatearen eta familien parte- hartze aktiboa sustatzeko 

Proiektu honek ikastetxe osoko ikasleengan izango du eragina. 

Hau da, bai laborategia eta robotikako baliabideen erabilpena beste 

zikloetara zabalduko dugu. Ikasle guztiek erabili ahal izango dituzte 

aipatutako errekurtsoak.  

Irakasleei dagokienez kurtso hasieran ekintzen diseinua 

planifikatuko da koordinatzailearekin batera. Ondoren, klaustrokide 

guztiei planaren berri emango zaie eta proiektuko koordinatzaileak 

jasotzen duen formazioa klaustrokideei zabalduko die 

astelehenetako formazio saioetan. 

gain, proiektuko irakasle arduradunek jasotzen duten 

formazioa bestengana helduko da etengabe kurtsoan zehar, IKT 

edo STEAM batzordearen bidez. Batzorde horretan ziklo guztietako 

irakasle ordezkariak biltzen dira eta arduradunak, berritzegunearen 

jasotako formazioaren berri izaten dute hilero. 

Ikas komunitateari dagokionez, martxoan proiektua Eskola 

Kontseiluari aurkeztu zaio baina konfinamendu egoeran gaudenez, 

bueltatzen garenean egingo dugu eta honen oniritzia izan du. 

Ondoren, ikastetxeko agiri ofizialetan jasoko da. 

Helburuetan jasota dugun bezala, ikas komunitate osoari 

proiektuaren berri emango zaio. Familiei ekintza honetan parte 

hartzera gonbidatuko zaie. Zientziarekin zerikusia duten guraso edo 

 

Beraz, proiektuan parte hartzen duten %47,02a neskak izango dira. 

dute proiektuan. Neskak 

11 irakasle izango dira eta mutilak aldiz, 5. Beraz, proiektuan parte 

hartzen duten neska irakasle kopurua % 68,75ekoa izango da. 

zabalkundea egiteko eta hezkuntza-

hartze aktiboa sustatzeko 

Proiektu honek ikastetxe osoko ikasleengan izango du eragina. 

Hau da, bai laborategia eta robotikako baliabideen erabilpena beste 

zikloetara zabalduko dugu. Ikasle guztiek erabili ahal izango dituzte 

asieran ekintzen diseinua 

planifikatuko da koordinatzailearekin batera. Ondoren, klaustrokide 

guztiei planaren berri emango zaie eta proiektuko koordinatzaileak 

jasotzen duen formazioa klaustrokideei zabalduko die 

gain, proiektuko irakasle arduradunek jasotzen duten 

formazioa bestengana helduko da etengabe kurtsoan zehar, IKT 

edo STEAM batzordearen bidez. Batzorde horretan ziklo guztietako 

irakasle ordezkariak biltzen dira eta arduradunak, berritzegunearen 

n proiektua Eskola 

Kontseiluari aurkeztu zaio baina konfinamendu egoeran gaudenez, 

bueltatzen garenean egingo dugu eta honen oniritzia izan du. 

Helburuetan jasota dugun bezala, ikas komunitate osoari 

proiektuaren berri emango zaio. Familiei ekintza honetan parte 

hartzera gonbidatuko zaie. Zientziarekin zerikusia duten guraso edo 



 
pertsonak eskolara gonbidatuko ditugu eu

azaltzera. Eskolan lantzen dugun guztia blogera igoko dugu.

● Enpresa pribatuek antolatzen dituzten, txapelketa, jardunaldi, 

proiektu, … askotan garestiegiek iruditzen zaizkigunez, hurrengo 

ikasturtean gure Robotika jardunaldiak antolat

Ikasleek beraien esperientziak ikastetxeko gainerako ikasleekin eta 

gero beste ikastetxeetako ikasleekin partekatu eta besteena 

ezagutzeko asmoz. Horretarako eskualdeko beste ikastetxe 

batzuekin kontaktuan jarri eta jardunaldi hauek zeha

gara. 

 

3. Aurrekontua justifikatzea

3.1. Eskatutako aurrekontuaren eta proposatutako jardueren 
arteko koherentzia.

 
 

Kontzeptua 

InO-Bot Robota 

Micro:Bit Inventors kit 

Micro:Bit Inventor kit BBC

Micro:bit 50 proiektu liburua

Makey Makey Deluxe Kit

Pista 40 kable M M 

Rugged robot 

Wonder Bug Robota 

Kit ROBOTIS DREAM II Nibela 3

Bluetooth USB 

Robotak kargatzeko aparatua

Material osagarriak Tapeteak

Irakasleen formakuntza

GUZTIRA 

 

 

4. Deialdiaren baldintzak onartzea.

Ikastetxeak bete behar hauek onartzen ditu:

a) Emandako diru-kopurua onartzea.

pertsonak eskolara gonbidatuko ditugu euren lanbidea ikasleei 

azaltzera. Eskolan lantzen dugun guztia blogera igoko dugu.

Enpresa pribatuek antolatzen dituzten, txapelketa, jardunaldi, 

proiektu, … askotan garestiegiek iruditzen zaizkigunez, hurrengo 

ikasturtean gure Robotika jardunaldiak antolatzea pentsatu dugu. 

Ikasleek beraien esperientziak ikastetxeko gainerako ikasleekin eta 

gero beste ikastetxeetako ikasleekin partekatu eta besteena 

ezagutzeko asmoz. Horretarako eskualdeko beste ikastetxe 

batzuekin kontaktuan jarri eta jardunaldi hauek zehazten saiatuko 

Aurrekontua justifikatzea 

Eskatutako aurrekontuaren eta proposatutako jardueren 
arteko koherentzia. 

Kop Salneurria

1 160€

Micro:Bit Inventors kit  1 57€

Micro:Bit Inventor kit BBC 1 35€

Micro:bit 50 proiektu liburua 1 32€

Makey Makey Deluxe Kit 1 76€

1 3€ 

1 160€

1 129€

Kit ROBOTIS DREAM II Nibela 3 1 149€

6 4€ 

Robotak kargatzeko aparatua 1 35€

Tapeteak 7 500€

Irakasleen formakuntza 1 1500

  

Deialdiaren baldintzak onartzea. 

Ikastetxeak bete behar hauek onartzen ditu: 

kopurua onartzea. 

 

ren lanbidea ikasleei 

azaltzera. Eskolan lantzen dugun guztia blogera igoko dugu. 

Enpresa pribatuek antolatzen dituzten, txapelketa, jardunaldi, 

proiektu, … askotan garestiegiek iruditzen zaizkigunez, hurrengo 

zea pentsatu dugu. 

Ikasleek beraien esperientziak ikastetxeko gainerako ikasleekin eta 

gero beste ikastetxeetako ikasleekin partekatu eta besteena 

ezagutzeko asmoz. Horretarako eskualdeko beste ikastetxe 

zten saiatuko 

Eskatutako aurrekontuaren eta proposatutako jardueren 

Salneurria Guztira  

€ 160€ 

€ 57€ 

€ 35€ 

€ 32€ 

€ 76€ 

 3€ 

€ 160€ 

€ 129€ 

€ 149€ 

 24€ 

€ 35€ 

€ 500€ 

1500€ 1500€ 

2860€ 



 
b) Proiektua ikastetxeko urteko planean sartzea.

c) Diru-laguntza hezkuntza zientifiko eta teknologikorako edo 

ekintzailetarako berrikuntza

prestakuntza-ekintzak garatzeko helburuarekin erabiltzea.

d) Irakasleen koordinazioa 

ordutegien aldi berekotasunaren bitartez.

e) Berritzegune Nagusiarekin, Tokiko Berritzegunearekin, Hezkuntza 

Ikuskaritzarekin, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarekin eta 

Inguru gelarekin lankidetzan jardutea, proiektuarekin zerikusia duten 

aholkularitza-, ebaluazio

f)  Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarekin eta Euskal Herriko 

Unibertsitatearekin lankidetzan jardungo dugu, Haur Hezkuntzako eta 

Lehen Hezkuntzako graduetako praktiketako ikasleak onartuz, baita 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, Lanbide He

Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntzako Unibertsitate 

Masterra ikasten ari diren praktiketako ikasleak ere, etorkizuneko 

irakasleak ikastetxe berritzaileetako benetako hezkuntza

integra daitezen. 

g) Ekonomia Kontrolerako Bul

Epaitegiari organo horiek ikastetxeei eskatzen dieten informazioa 

ematea, deialdi honen kargura jasotako diru

zuzen. 

h) Proiektua gauzatu izana justifikatzeko 2020ko martxoaren 2ko 

ebazpenak ezarritako epean eta moduan aurkeztea.

Proiektua ikastetxeko urteko planean sartzea. 

laguntza hezkuntza zientifiko eta teknologikorako edo 

ekintzailetarako berrikuntza- proiektua eta bertan gomendatzen diren 

ekintzak garatzeko helburuarekin erabiltzea. 

Irakasleen koordinazioa ahalbidetzea, inplikatutako irakasgaien 

ordutegien aldi berekotasunaren bitartez. 

Berritzegune Nagusiarekin, Tokiko Berritzegunearekin, Hezkuntza 

Ikuskaritzarekin, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarekin eta 

Inguru gelarekin lankidetzan jardutea, proiektuarekin zerikusia duten 

, ebaluazio-,jarraipen- eta kudeaketa-lanetan.

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzarekin eta Euskal Herriko 

Unibertsitatearekin lankidetzan jardungo dugu, Haur Hezkuntzako eta 

Lehen Hezkuntzako graduetako praktiketako ikasleak onartuz, baita 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, Lanbide He
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