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Tresna desberdinak erabiliko ditugu. Gure denboraren %60a hartuko 
dugun proiektua zehaztuko dugu. Haur bakoitzak bere errobota eta  
ordenagailu eramangarria izango du. Monitoreak, parte-hartzaile 
bakoitzak duen adin eta esperientziaren arabera, proiektuaren 
zailtasuna egokituko du.

27 29/06/20

JOLAS DEZAGUN: VAMOS A JUGAR: Lego Mindstorms EV3 
plataforma robotikoarekin lan egingo dugu. Ondorengo 
e r r o b o t ak m u n t a t u e t a p r o g r am at u k o d i t u g u : 
arraultzmargolaria, inprimagailua, gaileta apaingarria, 
omniwheel, rubikeko kuboa, pilota jaurtigailua, xiba 
azeleragailua, erlojuak,… erronka desberdinak gainditu eta 
emaitza hoberenekin geldituko gara.

28 06/07/20

BESTE PAUSO BAT: Marty, giza itxura duen errobotarekin lan 
egingo dugu. Errobot honek bederatzi servo ditu Arduino 
txartel baten bidez kontrolatuta. 3D inprimagailu baten bidez 
inprimatutako piezez dago osatuta. Programazioa, elektronika 
eta ingenieritza mekanikoa ikasiko dugu. Wifi bidez, Scratch 
eta Python programak erabiliz progamatu daiteke. Ibili, 
erlazionatu eta beste errobotekin modu sinkronizatu batean 
dantza egiteko programatuko dugu.

29 13/07/20

MICROBIT: Elektronikaren oinarriak. Txartelarekin, 
s e n t s o r e e k i n , e r a g i n g a i l u e k i n e t a b l o k e kak o 
programazioarekin lehen hastapenak emango ditugu. Python 
eta Javascript-ekin ere hasi gaitezke. Egingo ditugun 
proiektuak; landareetan hezetasuna neurtu, ureztatu behar 
diren ala ez jakiteko eta gure entrenatzaile personala 
izateko pultsometroa, pausuak neurtu eta beste indikatzaile 
batzuk izango dituena.

30 20/07/20

OZOBOT eta SPHERO BOLT: Logika eta programaketa landu 
beharko dugu, errobotak erronka eta froga batzuk gainditu 
ahal izateko. Bidailariaren arazoa (Euskadi eta Europako 
herrietatik zehar ibiliko da gure robota, bide laburrena 
bilatuz), logistika biltegiak eta merkatzien banaketa, 
labirintoetatik ateratzea, erroboten sinkronizazioa, LED agrien 
matrizeak,… irtenbideak ainbat dira, ikus dezagun zeinek 
aurkitzen dituen hoberenak.

31 27/07/20

VEX ROBOTICS: ale batetikan bestera puxtarriak garraiatzen 
dituzten makinak eta mekanismoak muntatuko ditugu. 
Ondoren buklean itxi egingo dugu zirkuitu itxi bat lortzeko. 
Besteak beste; bolajaurtigailua, katapulta, igogailua, 
elebatzailea, jaurtigailua, bukaera gabeko torlojuak eta Pick 
and Drop. Behar rezkoak izango d ira hobekuntzak 
sinkronizazio eta katearen funtzionamendu egokia lortzeko.

32 03/08/20

MAKEBLOCK: Aldi berean “Makers eta Profesionalak” sentituko 
gara. Errobot desberdinak muntatu eta programatuko ditugu. 
Motoreak, LEDs, LED tirak, display-ak eta TFT pantailak. 
Potentziometroak, soinu sentsoreak, taktilak, argikoak, 
botoizko moduluak, joystick-ak, berotasun sentsoreak, 
mugimendu PIR sentsoreak, infragorrien sentsoreak, 
bluetooth, marra jarraitzaileak, ipar-horratz moduloa, 
ultrasoinu moduloa, azelerometroak,… 

33 10/08/20

34 17/08/20

BESTE PAUSO BAT: OSOYOO errobota, norantza guztietarako 
gurpilez doitua eta Arduino txartel bidez kontrolatuta. 
Android gailuetatik modu autonomo edo kontrolatuan 
gidatzeko, modu anitz eskaintzen dizkigu. Marrak jarraitzeko 
3 sentsore ultrasonikoz hornituta, hainbat modutan 
programatu dezakegu, zailtasun maila desberdinak 
mantenduz.

35 24/08/20

ROBOTIKAN LEHEN HASTAPENAK: Spyke Prime plataformarekin 
lan egingo dugu. Ondorengo errobotak muntatu eta 
programatuko ditugu: swirbolt, eskorpioiak, industria 
e r r o b o t ak , i n t e r n e t e r a ko n e k t at u t ako e s t a z i o 
meteorologikoak eta ibilgailu desberdinak besteak beste.. 
Erronka desberdinak gainditzen jungo gara emaitza 
hoberenak lortu harte.

36 31/08/20

GIZA ITXURADUN ERROBOTAK: Lego Mindstorms EV3 
plataformarekin egingo dugu lan.  Hainbat giza itxuradun 
errobot, ikusmen artifiziala duten transformerrak eta 
ingurunearekin elkarreragiten duten errobotak muntatu eta 
programatuko ditugu. Aukerak anitzak dira. Erronka 
desberdinak gaindituz jungo gara emaitza hobeagoak lortzen 
ditugun arte.


