
Mundurako leihoa
zure poltsikoan

El móvil que usamos a diario nos puede
ser de gran utilidad si de verdad
sabemos lo que contiene en su interior...
Pero, ¿conoces realmente lo que tu móvil
puede ofrecerte.



Proiektuaren oinarriak
Adineko pertsonentzako neurrirako
prestakuntza-proiektu bat eskaintzen dugu
telefono mugikorrari buruz.
Oso proiektu praktikoa da, mugikorra une
oro erabiltzeko.
Mugikorrak eskaintzen dituen abantailak
eta aukerak zure eskura jarriko ditugu.
Mugak eta beldurrak aukera bihurtuko
ditugu.
Isolamendua saihesteko tresnak eskainiko
ditugu.
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Pausoz pauso, 6 modulutan
1- Oinarrizko ezagutzak

Talde-giroa sustatuko dugu, aurkezpenak egingo ditugu
eta aurretiazko ezagutzak landuko ditugu. Lehenengo
urratsak gure mugikorraren ezaugarriak hobeto
ezagutzeko egingo ditugu.

2- Mitoak/Beldurrak kentzen ditugu

Mitoak landuko ditugu, egiazkoak edo faltsuak (jokoan
oinarrituko gara). Bestalde, beldurrak uxatzeko ezagutza
bezalakorik ez dagoenez, besteak beste, mugikorraren
oinarrizko funtzioetan murgilduko gara. Aparatua ondo
mantentzeko aholkuak ere emango ditugu.

3- Internet poltsikoan

Google nabigatzailea erabiliko dugu.
Kontu bat sortuko dugu, eta, gainera, Interneten
nabigazio seguru bat nola egin irakatsiko dugu.
Gainera, ezagupen emozionalak aztertuko ditugu eta
jolasak eta dinamikak erabiliko ditugu.

4- Harremanak

Gero eta ikerketa gehiagok diote besteengandik isolatuago bizi
garela. Adinekoen kolektiboak modu nabarmenagoan pairatzen du
isolamendu sozial hori, baina mugikorrak aukera asko eskaintzen
dizkigu horri aurre egiteko. Sare sozialak eta aplikazioak modu
praktikoan eta dibertigarrian aztertuko ditugu.

5- Osasuna

Urteetan zehar, gure osasunak arreta eskatzen digu, eta hori da
Kezka asko etapa honetan. Osasunerako aplikazio batzuk ikusiko
ditugu, eta konturatuko gara tresna horiek bizi-kalitatea nabarmen
hobetu dezaketela.

6- Aisia

Mugikorrak aisialdirako aukera paregabea eskaintzen digu. Hala ere,
Oso arduratsuak izan behar dugu honen erabilerarekin. Ber2n
selektiboak gara eta hau da gure aukera: kokapena (Google Maps),
ikus-entzunezkoak (Youtube, Spotify, Amazon Music), hizkuntzak
ikasteko (Duolingo).



¡Te daremos
nuevas ideas, tu
vida cambiará!



Helburu orokorrak
Sozializatzeko gaitasuna hobetzea.
Bizi-kalitate hobea lortzea.
Autonomia hobetzea.
Autoestimua indartzea.
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Helburu espezifikoak
Mugikorraren ezagutza sustatzea.
Zure mugikorrak eskaintzen dituen baliabideak
erakutsi.
App-ak erabiltzen irakastea, bizitza erraztuko
baitiete.
Mugikorrari eta Interneti buruzko ideia okerrak
argitzea.
Interneten erabilera osasungarria egiteko prestatzea.
Sare sozialak aukeratzen eta ondo erabiltzen
irakastea.
Mugikorraren baliabideak modu osasungarrian
erabiltzen irakastea.
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Metodologia

Taldearen egitura eta ongizatea funtsezkoak
dira guretzat. Beraz, programazioa
taldearen ezaugarrietara egokituko da
uneoro, eta elkarrekiko konfiantzan eta
elkartasunean oinarrituko da.

Programazio parte-hartzaile, dinamiko eta dibertigarria
proposatzen dugu, non bideoak, jokoak eta dinamikak
izango ditugun eskola guztietan. Gure ustez, teoria
garrantzitsua da, baina baita hainbat punturi buruzko
hausnarketa ere.



Teknologia berriei buruzko beldurrak

Harremanak eta komunikazioa

Nire gaitasunak adin honetan

Isolamendua

Osasuna eta teknologia berriak

Zer da askatasuna?



Azpiegitura
Proiektorea

Ordenagailua

Mugikorra

Pantaila

Oharrak hartzeko
materiala



Denboralizazioa

Proiektuak 25 ordu eta 30 minutu iraungo du,
2 hilabete inguru.
Prestakuntza 3 ataletan banatuko da:



 
 

¡Bidaia bat egingo
dugu ekainean!

 



Lehenengo saioak...

Bidaiaren hasiera



1- Oinarrizko ezagutzak

Aurretiazko ezagutzak.
Hau nire mugikorra da.
Zertarako erabiltzen dut?
Zertarako erabil dezaket?

Honako puntu hauek landuko dira:Conocimientos previos.
1.
2.
3.
4.

Eskolak interesgarriak izatea ondo dago, baina guk,
gainera, dibertigarriak eta dinamikoak egingo ditugu.
Horretarako, honako hauek izango dira gure euskarriak:

Prestatzaileen
talde profesionala Film laburrak Dinamikoak



2- Mitoak/Beldurrak kentzen ditugu
Mitoak modu dibertigarri eta ludiko batean
ikusten hasteko, zer hobe gure mugikorrak
erabiltzen hastea baino.
10 mito ezagun aztertuko ditugu.
Prestakuntzarekin eta ezagutzarekin beldurrak
gaindituko ditugu!

Nire mugikorra ondo
mantentzea

Nola antolatu
nire mugikorra



Datu mugikorrak Modo avión Doikuntzak Wifi konexioak

Gure mugikorretan barneratuko gara, haien
erabilera errazten lagunduko diguten gauzak
ikasiz.

Sarea eta Internet Soinuak Aplikazioak



Jarraian...
Internetekin dantzan



Menua: modu sinplean

Hasierako pantaila

Iturria: tamaina/mota

Ideiak emango dizkizugu zure
terminala zuretzat erabilerrazagoa
izan dadin



3- Internet poltsikoan
Interneten munduan murgilduko gara bete-betean

Google izango da
gure bilatzailea Erabiltzaile bat sortuko dugu Gmail kontu bat

sortuko dugu



Beti seguru nabigatzeko aholkua emango dizugu

3- Internet poltsikoan

Cmpras
Wifia
Pasahitzak
Deskargak
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Jarraituko dugu...
Nola erlazionatu eta aisialdia



Isolamendu sozialak kalte handia egiten die adineko
pertsonei.
Gure mugikorrak tresna asko ditu isolamendu hori arintzeko
edo saihesteko. Besteak beste, zenbait app.
App horiek gure egunerokotasuna errazteko gai direla ikusiko
dugu, eta, beraz, horri buruzko prestakuntza eskainiko dugu.
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Bizitzaren etapa honetan, osasunak garrantzi berezia du,
beraz, geure burua zaintzen eta jasan ditzakegun
gaixotasunak ulertzen lagunduko diguten app-ak eta web
orriak ezagutuko ditugu.



Aisialdiko eskaintza handia dugu mugikorra ondo eta arduraz
erabiltzen badugu. Ber2n selektiboak gara eta hiru eremutan
eskaintzen dugu prestakuntza

Kokapena/GPS
Hizkuntzak
Ikus-entzunezkoak
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Balorazioa

Talde-prozesua, trebetasunak
eskuratzea, parte-hartzaileen
gogobetetasuna eta proiektuaren
jarraipena ebaluatuko dituzten
adierazleak dira.



Azken batean...
Prestakuntza-bide honetan, gure
adinekoengan askapen-sentsazioa
sortu nahi dugu, dena merezi baitute.
Gaur egun haiek eraikitako
zimenduetan eraikitzen dugulako.



Se nuestro compañer@ de viaje.
¡No te arrepentirás!




