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EUREKA! FUNTZIONAMENDUA ZIENTZIA MUSEOA – 2022KO UDARA  

 
 
Gure udalekuak haurren beharretara egokitu ditugu. Irakurtzera gonbidatzen zaituztegu. 
 

Topagunea 
 

 Familiak Eureka!-ren sarrera nagusira lagunduko diete adingabeei, Einsteinen eskulturaren ondora, 
eta bertan lurrean marken berri emango dute, errenkadaren kokapena mugatuz. Entregatzeko eta 
biltzeko gunea behar bezala seinaleztatuta egongo da, eta mailaka egingo dira. Haurrak 8: 40etik 9: 
00etara sartuko dira. Familiek eta adingabeek jardueraren koordinatzaileak eta begiraleek 
esandakoari jarraituko diote uneoro. 

 Ondoren, adingabeak banan-banan sartuko dira, koordinatzaileak adierazi dienaren arabera, taldeko 
gainerako kideei itxarotera joango dira, begiralearekin batera, ondoren ikasgeletara taldean joateko. 

 Zaintza-zerbitzu bat eskainiko da (ekainaren 27tik uztailaren 29ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra)  
8: 00etatik 9: 00etara, edukiera mugatuarekin. 

 
Nola jokatuko dugu taldean? 
 

 Taldeek gutxieneko eta gehieneko parte-hartzaile kopuru bat izango dute, agintari eskudunek 
ezarritako muga, betiere espazio bakoitzaren ezaugarriak eta talde bakoitzaren espezifikotasuna 
kontuan hartuta. Gutxieneko parte-hartzaile kopurua ez badago, antolakuntzak ikastaroak 
baliogabetzeko ahalmena izango du, baina, nolanahi ere, talde bakoitzeko parte-hartzaile kopurua 
egokitzen saiatuko da, ahal den neurrian, ikastaroen baliogabetzea saihesteko. 

 Taldeak parte-hartzaileen jarduera-motaren eta/edo adinaren arabera osatuko dira, eta indarreko 
araudiak ezarritako gehieneko parte-hartzaile kopurua + begirale 1 izango dute. 

o Zientzia Txoko taldeak adina kontuan hartuta osatuko dira. 

o Udaleku teknologikoen taldeak jarduera mota kontuan hartuta osatuko dira. (Robotika, 
programazioa, bideo-jokoak, dronak, 3D inprimaketa, etab...).  

o Astronomiako Udalekutako taldeak osatzeko, adina kontuan hartuko da. 

 Talde bakoitzak monitore bat izango du, eta bera izango da beti egun eta jarduera guztietarako, oso 
salbuespenezko kasuetan izan ezik; kasu horretan, ordezko bat esleituko da.  

 Arduradun bat izango da begiraleen lan eta jarduera guztiak koordinatzeko. 

Nola identifikatuko ditugu taldeak? 
 

 Taldeak zenbakien bidez identifikatuko dira. 
 

 Talde bakoitzak gune bat izango du museoaren barruan, parte-hartzaileak jaso eta hartzeko, 
bakoitzari dagokion zenbakiarekin identifikatuta. Horrela, aglomerazioa saihestuko dugu. 

 Parte-hartzaileek beren motxilak eta gainerako jantziak ekarri beharko dituzte etxetik, behar bezala 
identifikatuta. 

 Zirak, jertseak eta abar motxilan gordeko dira. 

 Adingabe bakoitzak bere ura eta bazkaria ekarriko ditu. 
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 Hamaiketako atsedenaldia kanpoaldean egingo da, eguraldiak hala baimentzen badu behintzat. 

 Saihestu egingo da materialak eta jostailuak etxetik ekartzea, aurreko puntuetan aipatutakoak izan 
ezik. 

 Halaber, adingabe bakoitzak bere motxila bere aulkiaren bizkarrean utziko du. 

 

Parte-hartzaileen irteera (13:30/15:00) 
 

 Arduradunek museoaren kanpoaldean itxarongo dute eta haurrak banan-banan entregatuko dira. 

 

 Arduradunak NANa erakutsi beharko du, eta zerrendan egiaztatuko dugu adingabea jasotzeko 
baimena duen pertsona bat dela. 

Nola jokatuko dugu otorduetan? (13:30) 
 
 

 Jantokian Eureka! Enpresako langileak egongo dira. Zientzia Museoa eta begiraleen enpresa 
kontratatu bat koordinatzaile gisa arituko dira, jantokia prestatzen (mahaiak, aulkiak, tresnak), janaria 
plateretan zerbitzatzen eta mahaietara hurbiltzen, begiraleek parte-hartzaileen artean bana ditzaten, 
eta une bakoitzean beharrezkoak diren zereginak eta pertsonen fluxuak antolatzen. 

 

 Jantokian, mahaiak taldeka (zenbakiak) bereizita egongo dira. 
 

 Talde oso batek bazkaltzen amaitzen duenean, eskuak garbitu eta taldean joango dira ikasgelara. 
 

 

Oharra: Covid-aren egoerak hala eskatzen badu, osasun-agintariek adierazitako beharrezko aldaketak eta 
protokoloak egin eta aplikatuko dira. 


