Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

4. unitate didaktikoa

BEGIRATU ZURE
PANTAILATIK
HARATAGO
Espiritu kritikoa garatzea, Internetek nola funtzionatzen duen ulertzea
eta Sarearen bitartez norberarekin elkarreragiten duten pertsonen
motibazioak aztertzea funtsezkoa da arrisku ekonomiko, pertsonal eta
sozialei aurrea hartzeko.

SAIOAK ETA HELBURUAK

4.1.

Honela funtzionatzen du Internetek    🎬
 Interneten funtzionamenduaren eta kostuen inguruan kontzientziatzea.
 Arriskurik handieneko edukiak identifikatzen ikastea.
 Bereizketarik gabeko kontsumoaren gainetik pribatutasuna eta eduki
positiboak baloratzea.

4.2.

Eutsi orekari    
 Eguneroko bizitzako jardueren arteko orekari buruzko gogoeta sustatzea,
Interneteko konexioak barnean hartuta.
 Hainbat pertsonarekin elkarreragiteak eta askotariko esperientziak
bizitzeak nortasuna osatzeko duten garrantzia azpimarratzea.
 Edukiak kontsumitzeko garaian espiritu kritikoa sustatzea.
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4.1 SAIOA. Honela funtzionatzen du Internetek
LABURPENA
Ikuspegi praktiko batetik abiatuta, Interneten erabiltzen diren hainbat negozio-eredu eta haien
funtzionamendua ikasiko ditugu. Horren bidez, parte-hartzaileek pribatutasunaren aurkako
arriskuak, eduki faltsuak edo zehaztasunik gabeak eta erabiltzaileez aprobetxatuta etekin bat
lortzeko egiten diren iruzurrak identifikatzeko behar den zentzu kritikoa garatu nahi da.
METODOLOGIA

MATERIALAK

Saioa hasteko, Interneteko ohituren
inguruko zundaketa bat egingo da denen
artean. Ondoren, taldean lan egiteko
jarduera bat egingo da. Parte-hartzean
oinarritutako giro dinamiko bat sustatuko
da, eta ikaskideekiko komunikazioa,
pentsamendu
kritikoa
eta
gogoeta
bultzatuko dira.

Inprimatutako
zerbitzu-txartelak
eta
bihurketa-taula bat (ikus 4.1.a eta 4.1.b
eranskinak), papera eta bolaluma.

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (10’)
Jardueraren hasieran, berotzeko galdera batzuk egingo ditugu:
Denok erabiltzen al dugu Internet egunero?
Zein dira Interneten gehien erabiltzen ditugun zerbitzuak?
Doakoak al dira erabiltzen ditugun sare sozialak, jokoak eta aplikazioak?
2. Talde-lana   (25’)
Talde txiki bakoitza 3 edo 4 ikaslez osatuko da, eta Interneteko zerbitzu baten
funtzionamendua simulatuko du, haren helburuaz hobeto jabetzeko. Helburua zein den
zehaztuko duten zerbitzu-txartelak emango dira (ikus 4.1.a eranskina), eta talde bakoitzak
“estrategia" bat landu beharko du helburu hori lortzeko, txartelaren argibideei jarraikiz.
Ondoren, talde bakoitzeko parte-hartzaileek 5 minutu izango dituzte ikaskideekin hitz
egiteko eta haien botoak lortzeko: ikusiko al lukete bideoa? Bat etorriko al lirateke
irudiarekin edo edukiarekin? Erregistratuko al lirateke app-an? Ondoren, taldeak osatuko
ditugu berriz, botoak zenbatzeko.
Azkenik, bihurketa-taularekin (ikus 4.1.b eranskina), botoek zerbitzu bakoitzerako eragin
duten fikziozko etekin ekonomikoa kalkulatuko dugu.
3. Azken gogoeta  🎬 (15’)
Ondorioak sustatzeko galderak egingo zaizkio taldeari:
Benetan doakoak al dira Interneten erabiltzen ditugun zerbitzuak?
Onura horiek youtuber, blogger edo instagramerrentzat baino ez al dira?
Zein da, orduan, negozio horien helburua?
Onura ekonomikoak lortzen diren onura bakarrak al dira?
Zer balio izan dezakete gure datu pertsonalek edo iritziek negozio horietarako?
Utzi behar al diogu, orduan, zerbitzu horiek erabiltzeari?
Jarduera amaitzeko, bideo bat aukeratu dezakegu ikusteko: videojuegos
gratuitos, permisos en apps edo ¿cómo gana dinero Facebook?
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Baztertu dezagun Interneten dena doan delako ideia, beti ematen dugu zerbait trukean".
Hasierako gogoetaren bidez, taldea testuinguruan kokatu nahi da, ondoriorik aurreratu gabe.
Horren helburua da jarduera egitean Interneten atzean dagoenaz konturatzea.
Internet gure eguneroko bizitzaren parte da, eta etengabe erabiltzen dugu: mezuen bidez
eta gure sare sozialen bitartez komunikatzen gara, filmak eta serieak online ikusten
ditugu, eta konektatuta dauden orrialde eta programen laguntzarekin lan egiten eta
ikasten dugu.
Hortaz, zein dira gehien erabiltzen ditugun online zerbitzuak? Alegia, konektatzen garen
sare sozialak, aplikazioak, jokoak edo Interneteko guneak. Zerbitzu deitzen zaie funtzio
jakin batzuk eskaintzen dizkigutelako: sare sozial batek, adibidez, komunikatzeko, edukia
partekatzeko eta jende berria ezagutzeko aukera ematen digu. Webgune batek, berriz, gai
jakin bati buruzko informazioa edo intereseko esteken zerrenda bat eskain diezaguke.
Horregatik erabiltzen dugu Internet, behar duguna edo interesatzen zaiguna lortzen
laguntzen digulako. Gainera, erabiltzen ditugun sare sozial, joko eta aplikazio horiek
doakoak dira, hau da, ez dugu ordaindu behar haiek erabiltzeagatik, ezta?
Jarduera hasteko, 3 edo 4 ikasleko lantaldeak antolatuko ditugu, eta haietako bakoitzak online
zerbitzuaren txartel bat izango du (ikus 4.1.a eranskina). Hori da atalik kreatiboena, eta
jendearen arreta erakartzeko beren zerbitzuan zer eduki argitaratuko duten erabaki beharko
dute ikasleek. Haien ekimena sustatzeko, laguntza-argibide gehiago emango dira behar izanez
gero, baina beren proposamena autonomiaz lantzen utziko zaie.
YouTube. Adingabeak horrelako kanalen ohiko erabiltzaileak dira, eta, beraz, oso ondo
dakite zein eduki diren deigarrienak jendearentzat eta, zenbaitetan, pribatutasunaren edo
errespetuaren mugak gainditzen dituzte.
Instagram. Gazteen sare sozial nagusia da. Argitalpen bakoitzak gainerako erabiltzaileen
onarpena lortu nahi du. Adingabeek zehatz-mehatz kalkulatzen dituzte beren argazkiak,
eta badakite nola manipulatu behar diren haien hedapen mediatikoa handiagotzeko.
Bloga. Adingabeentzat erreferentzia diren pertsona askok blog bat kudeatzen dute, eta
beste zerbitzu batzuekin estekatzen dute blog hori, hala nola sare sozialekin edo denda
birtual batekin. Gazteenek oso ongi ezagutzen duten gai teknologiko bat proposatuko da.
Mugikorretarako aplikazioa. Zerbitzu honen helburua da aplikazioaren deskarga kopuru
handiagoa lortzea, erabiltzaile berriak erregistratzen direla esan nahi baitu horrek.
Adingabeak app-en kontsumitzaile handiak dira; askotan, deskargatu egiten dituzte eta
probatzeko edota aldi labur batean erabiltzeko erregistratzen dira, besterik gabe.
Botoak kontsultatzeko, talde bakoitzeko parte-hartzaileak ikaskideen artean banatuko dira,
proposamena aurkezteko eta haien botoak lortzeko, eta babesa ematen dieten ikaskideen
izenak idatzi beharko dituzte beren negozio-txarteletan. Horren bidez, ikasleak beren
interakzioak anonimoak ez direla jabetu daitezen lortu nahi da (Interneten, beste erabiltzaile
batzuek eta atzean dauden enpresek ere ikusiko dituzte ikasleen online mugimenduak).
Horretarako, denbora tarte laburra izango dute, jardueraren atal hau oso dinamikoa izan
dadin. Talde guztiek beren botoak idatziz jaso ondoren, fikziozko datuak biltzen dituen
bihurketa-taula erabiliko dugu, eta zerbitzu horietarako etekin ekonomiko bihurtutako botoen
bateratze-lana egingo dugu.
www.is4k.es
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Orduan, erabiltzen ditugun zerbitzu horiek benetan doakoak diren eta eskaintzen
dizkiguten eta gure gustu eta premietara egokitzen diren funtzio horiek guztiak altruistak
izan daitezkeen galdetu behar diogu geure buruari. Gainera, beste urrats bat egin
dezakegu, eta gure klaseko laginarekin lortu ditugun datuak estrapolatu ditzakegu:
argitalpen batek 15 edo 20 bisitaren ordez 1.000 bisita balitu, zein izango litzateke
etekina? Zenbat bisita izan ohi dituzte ikusten dituzuen bideoek, edota zenbat deskarga
dituzte app-rik ezagunenek?
Saioa amaitzeko, azken gogoeta egingo dugu galdera irekien bidez. Helburua da erabiltzen
dituzten zerbitzuen atzean dagoena, Sarean dauden “truke-txanponak” eta erabiltzaileentzat
dituzten onurak eta arriskuak egiaztatzea.
Alde batetik, azpimarratuko dugu horrelako negozioen irabazien zatirik handiena ez dela
lehen mailan geratzen, hau da, ez dela youtuber, instagramer edo bloggerrentzat: atzean
dauden enpresak are etekin handiagoa lortzen ari dira, hainbat modutan.
Etekinen zatirik handiena publizitatean dago: YouTube-n konektatzen garen bakoitzean,
hainbat iragarki kontsumitzen ditugu formatu batean edo bestean, eta ezkutuko
publizitatea dago bideoaren edukian bertan eta plataformak iradokitzen dizkigun
bideoetan. Beste sare sozial batzuetan (hala nola Instagram-en), publizitatea ez da hain
agerikoa, baina handi samarra da. Askotan, erabiltzen dituzten markak edo produktuak
babestuta daude.
Blogei dagokienez, hasiera batean “egunkari” soil batzuk baino ez zirenak webgune bat
merke sortzeko eta etekinak lortzeko modu bihurtu dira. Kasu horretan ere, publizitatea
orrialde bakoitzean agertzen da, baita blogeko testuetan, irudietan edo esteketan
ezkutatuta ere. Gainera, are etekin handiagoak sortuko dituzten sare sozialak edo saltoki
birtualak iradokitzen dizkigute blogek sarritan.
Azkenik, mugikorretarako aplikazioei dagokienez, zergatik lortu dituzte zerbitzu horiek
etekinik handienak? App-ak doakoak badira, pentsa dezakegu nekez lor ditzaketela hain
irabazi handiak. Zati bat doako aplikazioetan ohikoa izaten den publizitatearen bidez
lortzen da, baina, horrez gain, erosketa bateratuak eta Premium funtzioak (online zerbitzu
baten barruan kostu ekonomikoa duten ezaugarriak, app-a erabiltzen hasitakoan
kontratatzen direnak) daude, edota erregistratzean eman ditugun datu pertsonalen
salmenta. Helbide elektroniko batek edo telefono batek diru-sarrera handiak ekar ditzake
enpresa horientzat, deskargen kopurua handia denean.
Ikasleen adinaren arabera, helburu horiek lortzeko erabiltzen dituzten teknikak edo estrategiak
landu ditzakegu. Adibidez, titulu anbiguoen erabilera, irudi edo bideo morbodunak edota eduki
faltsuak edo iruzurrezkoak azter ditzakegu. Azpimarratu egingo dugu dena ez dela baliagarria
bisitak, jarraitzaileak eta, beraz, etekinak erakartzeko.
GOGOAN IZAN
Interneti ematen diogun erabileraren eta enpresek lortu nahi dituzten etekinen arteko oreka
lor dezakegu. Kritikoak izan behar dugu ikusten edo partekatzen ditugun edukiekin,
deskargatzen ditugun aplikazioak eta erregistratzen garen sare sozialak baloratu behar ditugu,
eta ez dugu onartu behar abusuzko erabilera-baldintzarik edo etikoa ez den estrategia
ekonomikorik.
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4.2 SAIOA. Eutsi orekari
LABURPENA
Adingabeek baliatu eta erabiltzen ikasi beharreko aukera eta funtzio positibo asko eskaintzen
ditu Internetek. Horretarako, beren online ikuspegia zabaldu eta informazio-iturri
askotarikoago eta pluralagoetara jo behar dute, eta harremanetan egon behar dute offline
munduarekin eta, batez ere, inguruko pertsonekin, teknologia tresna erabilgarria izan dadin
eta harremanetarako eta haien garapenerako oztopo izan ez dadin.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Jarduera gogoeta indibiduala, berdinen
arteko komunikazioa eta talde-eztabaida
erraztera bideratuta dago.

Ekipamendu informatikoa (tableta edo PCa),
Interneterako konexioa eta inprimatutako
albiste bat ikasle bakoitzarentzat (ikus 4.2.b
eranskina). Baliabide teknologikorik izan
ezean, inprimatutako ordutegi bat ikasle
bakoitzarentzat (ikus 4.2.b eranskina).

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Nire konexio-denborak   (10’)
Saioa hasteko, egunean teknologia berriei zenbat denbora eskaintzen dien galdetuko
diogu taldeari. Ondoren, banaka edo binaka, HealthyChildren.org webgunean
konektatzeko eskatuko diegu. Aplikazio horrek egunean jarduera bakoitzean erabiltzen
den denbora neurtzen du (eskolara joan, lo egin, ikasi, kirola egin, hobbyak, sare sozialak,
bideo-jokoak eta abar). Era horretan, Internetek eta teknologiak bere eguneroko bizitzan
zenbat denbora hartzen duten islatuta ikusiko du ikasle bakoitzak. Alternatiba gisa,
asteko ordutegiak paperean inprimatu (ikus 4.2.a eranskina) eta ikasleak haiek osatzeko
zereginean gidatu ditzakegu, Interneten bidez egingo balute bezala.
2. Eztabaida  (15’)
Lortu dituzten emaitzei buruz hitz egingo dugu denon artean:
Bat al dator jarduera egin aurretik kalkulatutako denborarekin?
“Pantaila-denbora” beste jarduera batzuen aldean gehiegizkoa dela uste al duzue?
Nola moldatu genezake ordutegi hori orekatuagoa eta osasungarriagoa izan dadin?
3. Talde-lana  (15’)
Taldetan jarrita, ikasle bakoitzak albiste beraren bertsio desberdin bat jasoko du (ikus
4.2.b eranskina). Albistea irakurtzean ulertu dutena adierazi beharko diete ikaskideei,
eta zer alderditan datozen bat eta zer alderditan ez konparatu beharko dute.
4. Azken gogoeta  (10’)
Zer zailtasun aurkitu dituzue albisteari buruz hitz egiteko garaian?
Denok bertsio bera izan bagenu, informazio guztia izango al genuke? Interneten
informazioa lortzeko edo ongi pasatzeko garaian edota esperientzietan, iritzian,
kulturan eta abar iturriek, jarduerek edo talde sozialek egiten duten ekarpenari
buruzko gogoeta bideratuko dugu.
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Gure ikuspegiak zabaltzea, sarearen barruan eta kanpoan, eta ingurune, iritzi eta jarduera
desberdinak baloratzea lagungarria da informazio gehiago izateko eta erabaki hobeak hartzeko”.
Saioko lehen jarduera galdera baten bidez sartuko da: zenbat denbora eskaintzen diegu
egunean teknologia berriei? “Pantaila-denboraz” ari gara, hau da, ordenagailu, mugikor,
telebista edo kontsola baten monitorearen aurrean ematen dugun denbora guztiaz. Askotan,
adingabeak ez dira denbora horretaz jabetzen, ezta beste jarduera batzuekiko loturaz,
kontzentrazioaz edo estresaz ere.
Banaka edo binaka, HealthyChildren.org webgunean konektatzeko* eskatuko diegu.
“Calculadora de tiempo de consumo mediático” aplikazioa erabiltzeko, izena eta abizena
(edo goitizena) eta adin-tartea sartu behar dira. Parametro horietatik abiatuta, eguneroko
jardueren banaketa bat agertzen da (eskolara joan, lo egin, jan, ikasi, kirola egin, aisia, etxeko
lanak, irakurri eta abar), eta ikasleek bakoitzari eskaintzen dioten denbora adierazi beharko dute
(+ edo - botoiak sakatuta). “Pantaila-denbora” automatikoki aldatuko da gainerako jardueren
denbora handitzen den heinean, eta teknologiari eskaini beharko lioketen denbora
zehaztuko da. Bat al dator jarduera egin aurretik kalkulatutako denborarekin?

*

Alternatiba gisa, ikasgelan ekipamendu informatikorik ez badugu, asteko ordutegiak
paperean inprimatu (ikus 4.2.a eranskina) eta ikasleak haiek osatzeko zereginean gidatu
ditzakegu, Interneten bidez egingo balute bezala. Hasieran, ordutegian beren adinerako
gomendatuta dauden lo-orduak (9-10 ordu) eta, ondoren, gainerako jarduerei eskaintzen
dieten denbora markatzeko esango diegu. Eguneko 24 orduetan esleitu gabe geratzen den
denbora izango da teorikoki “pantaila-denborara” zuzendu daitekeen gehienekoa.
Taldean eztabaidatzeko galdera batzuk planteatuko ditugu. Adibidez, aplikazioak lehenetsita
ezartzen ditu adin-tarte bakoitzerako gomendatutako lo-orduak; murriztu behar izan al ditugu
gure ordutegia egokitzeko? Beste zer jarduera aldatu behar izan ditugu denborak egokitzeko?
Eztabaidak “pantaila-denborari” buruzko gogoeta izan behar du ardatz. Gehiegizkoa al da
beste jarduera batzuen aldean? Zenbaitetan, adingabeek ez dute behar bezala kudeatzen
beren aisialdia, eta ordu gehiegi ematen dituzte Interneten konektatuta. Eztabaidatu
beharreko beste alderdi garrantzitsu bat “libre” egoteari utzi gabe beste jarduera batzuk
egiteko ohitura da, ikasten, kirola egiten edo jaten ari direnean mugikorreko
jakinarazpenei erantzuteko zalantzarik egiten ez dutenean gertatzen den bezala. Zenbatu
al duzue inoiz zenbat aldiz kontsultatzen duzuen mugikorra arratsaldean, adibidez?
Askotan, jakinarazpenen bat jaso dugun egiaztatzeko baino ez dugu pantaila
desblokeatzen, baita ezein alertak jo ez duela jakinik ere.
Ordutegi hori egokitu egin daiteke orekatuagoa eta osasungarriagoa izan dadin.
Horretarako, beste jarduera batzuetarako denbora hartu behar da eta teknologia
erabiltzeko arau batzuk bete behar dira. Konexiorik gabeko denboraz gozatzea
beharrezkoa eta onuragarria da. Izan ere, energia beste jarduera batzuetarako erabili ahal
izango dute, eta era kontziente, erlaxatu eta efizienteagoan egingo dituzte jarduera
horiek.
Bigarren jarduera egiteko, lauko taldeetan banatuko ditugu ikasleak, eta albiste beraren
bertsio desberdin bat emango diogu parte-hartzaile bakoitzari (talde berak izan daitezke,
beharrezkoa izanez gero). Hau da, talde bakoitzak ikuspegi desberdinekin landuko du albistea.
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Albistearen bertsioa bakarka irakurri behar dute, ikaskideei erakutsi gabe. Albisteak adin
horietarako hautatu dira, hurbilak eta ulergarriak izan daitezen. Ondoren, taldearekin
eztabaidatuko dituzte albisteari buruzko xehetasunak edo iritziak: positiboa ala negatiboa
da txakurrak ospitale batera joan ahal izatea?
Gomendatuko al zenuke filma kritika horiek irakurri ondoren? Egia al da abestia plagioa
zela edo Bolt munduko bizkorrena dela? Nolako emoji berriak agertuko dira 2018an?
Gai horiek hainbat erantzun eragingo dituzte, bakoitzak iturri desberdin baten bidez
ezagutu baitu albistea.
Azkenik, Sarean aurki ditzaketen askotariko edukien aurrean espiritu kritikoarekin jokatzeak duen
garrantzirantz bideratuko dugu azken gogoeta.
Internetek informazioa partekatzeko garaian eragin duen aurrerapena ezin da zalantzan
jarri. Gaur egun, edonork argitu dezake zalantza bat segundo gutxi batzuetan, edota
munduko beste ertzeko azken albisteen berri izan dezake. Edonola ere, aurrerapen
teknologiko horien bizkortasuna eta eskuragarri dauden edukien ugaritasuna direla eta,
gero eta konplexuagoa da egiazko informazio egiaztatua bilatzea. Gogora dezagun
edonork eskura dezakeela informazioa, baina edonork sor dezakeela, eta beti ez da
ezagutzarik onenarekin edo asmorik onenekin sortzen.
Aztertu ditugun albisteetan, hainbat iturri aurkitu ditugu: egunkari birtualak, irrati-kateak,
sare sozialak eta abar. Fidagarritasun bera al dute denek? Nola bereizten dira eduki osatu
eta egiazko bat, iritzi pertsonal bat eta informazio partzial bat?
Adingabeek nagusiki beren sare sozialen bitartez jaso ohi dute informazioa. Bilatzen duten
informazioarekin edota beren kontaktuetatik jasotzen dituzten eta eduki jakin bat
zabaltzen duten mezuekin, etengabe ari dira datuak kudeatzen, eta batzuetan ez dakite
datu horiek bahetzen. Askotan zurrumurruak edo albiste faltsuak izaten dira, eta beste
batzuetan, berriz, osatugabeak, baina, nolanahi ere, iritziak sortzen dituzte
adingabeengan, eta askotan informazioaren igorleek moldatu eta manipulatu egin ohi
dituzte iritzi horiek.
Dena den, denek albistearen bertsio bera izan balute, informazio guztia izango al zuten?
Gaur egun, zaila da informazio objektiboa eta osatua zehaztea. Horregatik, informazioa
bilatzean hainbat iturriren ekarpena baloratu behar da beti: askotariko komunikabideak,
esperientziak, talde sozialak edo iritziak. Horrek, informazio kantitate handiagoaz gain, gai
beraren inguruko ikuspegi desberdinak emango dizkigu. Ikuspegi horiek garrantzitsuak
dira enpatia eta espiritu kritikoa sendotzeko.
GOGOAN IZAN
Interneten ematen dugun denboran zein edukiak kontsumitzeko garaian, positiboa da oreka
bilatzea. Jarduera eta informazio-iturri desberdinek nortasun osatuagoa garatzen eta gure
ezagutzak handitzen lagunduko digute, eta, aldi berean, gure kritika-gaitasuna sustatuko dute.

www.is4k.es
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ERANSKINAK

Eskola Jardunaldien Programa

4. UD. Begiratu zure pantailatik haratago
UD 4. Mira más allá de tu pantalla

4.1.a ERANSKINA. Online zerbitzuen txartelak (moztu eta ikasleei emateko)

Bloga
Zure taldeak txantxei eta umoreari
lotutako YouTubeko kanal bat
kudeatuko du

Zuen helburua da…

BISTARATZE ASKO
LORTZEA ETA KANALAREN
JARRAITZAILEEN
KOPURUA HANDITZEA
Jarraibideak:
Erabaki denen artean zer bideo argitara
zenezaketen edota zer titulu edo irudi
txertatuko zenituzketen zuen kanala
deigarriagoa eta dibertigarriagoa izateko
eta ikaskideak kanalera erakartzeko

Zure taldeak bideo-jokoen, kontsolen eta
mugikorren inguruko nobedade eta
trikimailuei buruzko blog bat kudeatuko du
Zuen helburua da…

BISITA ASKO LORTZEA ETA
BLOGAREN JARRAITZAILEEN
KOPURUA HANDITZEA
Jarraibideak:
Erabaki denen artean blogean zer eduki
argitara zenezaketen edota zer titulu edo
irudi txertatuko zenituzketen zuen
ikaskideen arreta erakartzeko. Gai horiei
buruzko blog asko daude; hobe da berria
eta originala izatea

Mugikorretarako
aplikazioa
Zure taldeak kirolari eta bizitza
osasungarriari buruzko Instagrameko
profil bat kudeatuko du

Zuen helburua da…

‘ATSEGIN DUT’ ASKO
LORTZEA ETA
JARRAITZAILEEN
KOPURUA HANDITZEA
Jarraibideak:
Erabaki denen artean zer irudi mota
argitaratuko zenuketen ikaskideen arreta
erakartzeko. Lehia handia dago
Instagramen. Hortaz, egungo gauza berri
batean pentsatu beharko duzue

www.is4k.es

Zure taldeak mugikorretarako doako
aplikazio berri bat kudeatuko du

Zuen helburua da…

APP-AREN DESKARGA ASKO ETA
BEREN DATUEKIN ERREGISTRA
DAITEZEN LORTZEA
Jarraibideak:
Erabaki denen artean zer aplikazio izan
daitekeen deigarria ikaskideak erakartzeko.
Asmatutako app bat edo ezagutzen duzuen
app baten hobekuntza izan daiteke (zuen
ikaskideentzat interesgarria izan daitekeen
zerbait)
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ETEKINEN BIHURKETA-TAULA

Datu hauen laguntzarekin, zuen botoekin sortuko zen fikziozko etekin kantitatea
kalkulatuko dugu:
YouTube. Boto bakoitzaren balioa:

10

Instagram. Boto bakoitzaren balioa:

10

Bloga. Boto bakoitzaren balioa:

1

Mugikorretarako aplikazioa. Boto bakoitzaren balioa 100

www.is4k.es
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4.2.a ERANSKINA. “Pantaila-denboraren” ordutegia (moztu eta ikasleei emateko)

“NIRE PANTAILADENBORAREN” ORDUTEGIA

Margotzeko
laukiak

Jarduerak

Osatu zure ordutegia eguneroko bizitzan
egiten dituzun jarduerekin, eta teknologia
berriei zenbat denbora eskaintzen diezun
egiaztatu ahal izango duzu
Jarraibideak:


Ordutegia 24 laukiz osatuta dago
(ordu bakoitzeko bat), eta lauki
bakoitza ordu-erdietan banatuta dago



Bete laukiak jarduera bakoitzerako
kolore
desberdin
bat
erabilita,
egunean
eskaintzen
diozun
denboraren arabera. Adibidez:



-

Lo egiten 9 ordu ematen
badituzu, margotu 9 lauki

-

Irakurtzen ordu-erdi ematen
baduzu, margotu lauki-erdia

-

Kirola egiten ordu eta erdi ematen
baduzu, margotu lauki bat eta
erdi

Idatzi ondoan jardueraren izena
(nahi dituzun jarduera guztiak sar
ditzakezu, hala nola lo egin,
eskolara joan, jan, ikasi, kirola egin,
aisia,
etxeko
lanak,
irakurri,
garbitasun pertsonala eta abar)

www.is4k.es
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4.2.b ERANSKINA. Online albisteak (moztu eta ikasleei emateko)

2017ko uztailaren 13a

Txakurrek beren jabeak
bisitatu ahal izango dituzte
Eivissako ospitalean
Osasun-zentroak Espainian aitzindaria
den ekimen bat jarri du abian.
Kadir, Hada, Nina eta Cookie izan dira
Eivissako Can Misses ospitale publikoan
sartu diren lehen txakurrak. Lau txakur
horiek ez dira azkenak izango, txakurrei
ospitaleratuta dauden jabeak bisitatzeko
aukera emango dien ekimena (aitzindaria
Espainian) jarri baitu abian osasunzentroak. Dogspital programa abian da
dagoeneko, eta, hari esker, maskotak
ospitalera joan ahal izango dira, hainbat
neurri hartu ondoren, jabearekin pixka
batean egon eta haren eriondoa arintzeko.

2017ko uztailaren 13a

DOGSPITAL:
ekimen aitzindari batek beren
txakurren
bisita
jasotzeko
aukera emango die Eivissako
ospitale batean dauden gaixoei
Albiste zoragarria! Eivissa eta Formenterako
Osasun Barrutiak Dogspital aurkeztu du gaur,
Can Misses ospitalean dauden pazienteek
txakurren bisita jasotzeko proiektua, alegia.
Aukera hori badago jada AEBetako eta
Kanadako zentro batzuetan, eta Espainian ere
egongo da azkenean. Bisita ospitaleko sarrera
nagusian horretarako sortutako gune batean
egingo da, baina txakurrak pazientearen gelara
joateko aukera ere aurreikusi da, pazientea
mugitu ezin bada. Esan bezala, ekimen
baliagarria, ausarta eta zoragarria.
Ea Espainiako beste ospitale askok gogoan
hartzen duten!

www.is4k.es

2017ko uztailaren 13a

Txakurrek beren jabeak
bisitatu ahal izango dituzte
ospitalean
Gaur aurkeztu da Can Misses
ospitalean ekimen “aitzindaria”.
Horretarako, maskotaren bisita jaso nahi
duen pazienteak protokolo hori abian
jartzeko eskatu beharko du. Medikuaren
onarpena jaso ondoren, pazientearen
senideek higiene- eta desparasitazioneurriak hartu dituztela eta animaliak
amorruaren aurkako txertoa eta txerto
hexabalentea jaso dituela egiaztatu beharko
dute. Horretarako, ohiko albaitariarengana
edo proiektuarekin bat egin duten 10
albaitari-kliniketara jo daiteke. Ez dute ezer
kobratuko azterketagatik, eta sendagaien
kostua baino ez da ordaindu beharko.

2017ko uztailaren 13a

Animaliak ospitale batean?
Benetan jarriko al da abian
zentzugabekeria hori?
Albistea dirudiena baino askoz okerragoa
da berez. Diotenez, oso prozesu
korapilatsua da, langile asko (harrigarria
badirudi ere, albaitaririk ez) eta denbora
eta izapide gehiago behar dituena.
Dirudienez, ospitaleetan denbora sobera
dute, eta alferkerian ibiltzen dira, txakur
bat noiz iritsiko den zain. Tira, astialdi
asko baina eskaintzeko gauza gutxi
dituzten politikariak baino gauza
okerragorik ez dago. Erabat galtzen ari
gara zentzua!
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2017ko uztaila

Kritika: Piratas del Caribe 5
Itsas
kondairetan
dutenentzat.

sinesten

Jack Sparrow zoritxarreko kapitainaren
abentura berria. Oraingoan, Deabruaren
Triangelutik ihes egin duten eta itsasoko
pirata guztiak –Sparrow bera tartean–
hiltzea
erabaki
duten
pirata
fantasmagoriko batzuei eta haien buru
Salazar kapitainari egin beharko die aurre.
Emanaldi
honetan,
jatorrizkoaren
espiritua berreskuratu dute, oreka bikaina
lortu baitute bilbearen, pertsonaien eta
sekuentzien artean. Emaitza: aspaldiko
Piratas del Caribe-rik onena.

2017ko uztaila

#Piratasdelcaribe5
Piratas del Caribe filmak piratei egin
zietena… inoiz ez ditugu berdin ikusiko.
Hori da hori zabor piloa, ene jainkoa…
Keira Knightley bi segundotan agertzen
da Piratas del Caribe 5 filmean, benetan.
Film bikain bat ikusi nahi baduzu, ez
ikusi Piratas del Caribe 5…
Joan nintzen Piratas del Caribe 5 filma
ikustera, eta hain ona da… lo geratu
nintzen.
Zenbat denbora beharko dut ahazteko zer
txarra izan zen Piratas del Caribe 5 filma?
Izugarri gustatzen zaizkit Piratas del
Caribe filmak, baina azkena kaskar
samarra da.

2017ko uztaila

2017ko uztaila

Piratas del Caribe 5: krispeta
beltzak…

Kritika: Piratas del Caribe 5,
la venganza de Salazar

Umorea eta abentura falta da.
Amodio laburra bera ere zakar
bihurtzen da

Aste honetako estreinaldien artean,
Piratas del Caribe: la venganza de Salazar
filma da ospetsuena, zalantzarik gabe. Ez
dago gauza berri handirik, betiko kontua
da, Johnny Deep etengabe tontokeriak
egiten. Bi gaztetxoren arteko maitasunharreman berria eta sorpresaren bat edo
beste ere badaude. Izan ere, magia handia
dago, eta norbait berpizten denean denak
berpizten dira, ez dut gehiago esango.
Filma ongi zuzenduta dago, eta orain arte
oso ongi funtzionatu duen eta txartelkutxatilan ere ongi funtzionatuko duen
obra bat da.

Itzuli dira zinemako piratarik ospetsuenetan
ospetsuenak. Ez zen erraza bosgarren atalera
iristea energia galdu, gauzak errepikatu edo
porrot egin gabe. Epilogoa baino ez da
salbatzen,
funtsezko
pertsonaien
berragerpenari esker ez ezik, musikari eta
puntutxo epikoari esker ere bai, amaigabeak
diruditen kredituen ondorengo eszena
tipikoa iristen den arte, ginga bat bezain
alferrikakoa, seigarren kapitulua iragartzeko
beharrezkoa ez den aitzakia. Tira, aktore
«berriak» libratzen dira.
www.is4k.es
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2017ko martxoaren 4a

2017ko martxoaren 4a

Livam,
'La
bicicleta'
abestiaren 'ustezko' egilea:
“Ez da kointzidentzia”

Shakira eta Carlos Vives auzitara
eraman dituzte «La bicicleta»
abestiaren plagioagatik

Musikologo talde batek auzitegian
aurkeztutako dokumentuen arabera, "Yo
te quiero tanto" eta "La bicicleta"
abestiek erritmo eta melodia bera dute.

Demanda Livam musikagile eta
produktore kubatarrak aurkeztu
zuen, eta izapidetzeko onartu du
Madrilgo epaitegi batek.

Lau minutuko vallenato batekin, Carlos
Vives
eta
Shakira
munduko
sailkapenetako lehenengoak izan ziren
La Bicicleta abestiari esker. Hala ere,
baliteke abestiaren egileetako bat
kredituetan ere ez agertzea. Kubako
Livam artistaz ari gara, 1995ean “Yo te
quiero
tanto”
konposatu
zuenaz.
Livamek
adierazi
duenez,
obra
arrakastatsu hori plagiatu egin dute
partzialki kolonbiarrek.

2017ko martxoaren 5a

Hauxe da Shakirak plagiatu duen
abestia
Shakiraren abesti berria plagioa da.
Plagioaren ordez, gai teknikoa baita hori,
zenbait
artista
–Shakira
tartean–
konposatzeko beste obra batzuetan
“inspiratzen” direla esango nuke.
Shakiraren 10 abestitik 9 plagioa dira.
Egia esan, ez dut ulertzen nola gustatzen
zaizkion jendeari.
Ikaragarria! Carlos Vives eta Shakira
auzitara eraman dituzte “La bicicleta”
abestiaren plagioagatik.

Livam abeslari kubatarrak 'La Bicicleta'
abestiaren egileak eta interpretatzaileak
ustezko plagioagatik salatu ondoren,
Shakirak nahiago izan du sortu den
eztabaidari buruzko iritzirik ez eman.
Bere
autoaren
barruan
prentsaz
babestuta, aurpegia berokiko txanoarekin
ezkutatzen saiatu da, eta ez da gelditu
demandari buruz galdetu zaionean.

2017ko martxoaren 12a

Ez dago plagiorik, gezurra da.
'La bicicleta' abestiaren plagioa gezur
handi-handia da. Batzuek arrakasta
aprobetxatu nahi dute. Salaketa guztien
aurka, ezein epailek ez du plagiotzat
hartu Shakiraren ezein abesti.
Abestia guztiz originala da, goitik behera.
“Justiziari lan egiten utzi behar zaio,
baina oso erraza da: nahikoa da bi
abestiak entzutearekin; ez da Beethoven
izan behar konturatzeko”, adierazi zuen
musikari
kolonbiarrak
elkarrizketa
batean.

Plagioa! Shakiraren eta Carlos Vivesen
bizikleta gezurrezkoa zen.

www.is4k.es
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2017ko abuztuaren 5a

Usain Boltek bizitzako porrotik
handiena jaso du: Justin Gatlinek
irabazi du Munduko Txapelketako
100 metroetan
Jamaikarrak brontzearekin konformatu
behar izan du bere azken bakarkako
proban, Gatlinen eta Christian Colemanen
atzetik.
Bi aldiz dopinagatik zigortu duten Justin
Gatlinek 9.92 segundoko denborarekin
irabazi zion (Bolt baino hiru ehunen
gutxiagorekin), eta hirugarren amaitu
zuen, Christian Coleman gaztearen
atzetik. Olinpiar Estadioko ikusleek
ospatuko balu bezala txalotu zuten, baina
etsipena nabaria zen haren aurpegian.
«Garaipen batekin erretiratu nahi nuen,
baina ezin izan dut. Sentitzen dut».

2017ko abuztuaren 6a

Usain Bolt, Justin Gatlinen
aurrean bat-batean itzali den
argia
Atleta estatubatuarrak irabazi du
100 metroetan, historiako handiena
izan den eta hirugarren geratu den
atletaren agurrean.
Gatlinek aho zabalik utzi zuen Usain
Bolt, Londresko Munduko Txapelketako
100 metroetan urrea lortu zuenean.
Estatubatuarrak irabazi zuen finala, eta
jamaikarrak brontzezko dominarekin
eman zion agurra 100 metro lauko
probari. Usain Bolt atzeratuta irten zen,
ohi bezala, baina oraingoan ez zuen aldea
iraultzerik izan.

2017ko abuztuaren 4a

2017ko abuztuaren 9a

Usain Bolt: “Probatu ditudan
irteerako takorik txarrenak dira”

Usain
Bolt,
historiako
azkarrena, erretiratu egin da.

Usain Bolt jamaikarra ez zen batere pozik
agertu Londresko Munduko Txapelketan
erabilitako irteerako takoekin, nahigaberen
bat eragiteko zorian egon baitziren 100
metroko
probaren
lehen
txandan.
“Estropezu egin nuen takoetatik irtetean. Ez
zaizkit batere gustatzen, uste dut probatu
ditudan txarrenak direla”, adierazi zuen
jamaikarrak, zeinak Munduko Txapelketa
honetan atletismoari agur esan dion.
“Ongi sentitzen naiz, baina ez da
lasterketa ona izan. Ez dut besteetan
agertu izan dudan solturarekin korrika
egin, baina errekuperatzeko moduak
erakusten du sasoi egokian nagoela”,
adierazi zuen abiaduraren izarrak,
Londresko estadioan txaloka adoretua.
www.is4k.es

Bidezko omenaldia historiako abiaduralasterkaririk onena izan den Usain
Boltentzat. Kirolaren munduak agur esan
dio kronoen erregeari; gutxik egin dute
hainbeste kirol horren alde. 2017an
Londresen egin den atletismoko munduko
txapelketa Usain Bolten agurrarena izan
da. Oinaztargia mito bat izango da beti,
eta historiako azkarrena izanik utzi ditu
pistak azken lasterketan. Munduko
handiena izan zen eta izango da.
Fenomeno hutsa da! Ikusgarria da! Gora
Usain Bolt!
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2017ko abuztuaren 6a

2017ko abuztuaren 7a

Honelakoak izango dira 2018an
WhatsApp-era iritsiko diren
‘emoji’ berriak

Honelakoak izango dira 2018tik
aurrera erabili ahal izango
dituzun emoji berriak

'Emojiak' gure eguneroko bizitzaren eta
telefono bidezko elkarrizketen parte dira.
Mezuei erantsita, adierazi nahi dugunari
zentzu handiagoa emateko erabiltzen
ditugu. Haiei buruzko film bat ere badago!
Emotikono xelebre horiek aldiro berritzen
dira, eta horixe gertatuko da 2018tik
aurrera. 67 emoji berri egongo dira
eskuragarri WhatsApp-en. Horixe iragarri
du Unicodek, aplikazioetan zer ikono berri
sartuko
diren
erabakitzen
duen
partzuergoak. Emoji berrien artean,
superheroi kapadunaren aurpegia, gogoaldarteak adierazteko aurpegi gehiago,
kaka pilo ospetsua bertsio tristean eta jantzi
eta animalia berriak nabarmentzen dira.

Guztira, 67 emoji berriren artean
hautatuko dira telefono mugikorretara
iritsiko direnak.

2017ko abuztuaren 5a

2017ko abuztuaren 18a

Honelakoak
izango
dira
datorren urtean iOSen ikusiko
ditugun emoji berriak

Apple-ren 'emoji' hiyabdun
berriak iritzi desberdinak
sorrarazi ditu.

Tristura edo misterioa adierazten duten
aurpegi berriak, kaka pilo tristea, suitzalgailu bat, probeta bat, pertsonaia
ilegorriak (jakina zen emojien artean
zabalduko zirela), pertsonaia ilezuriak eta
afro orrazkerakoak iritsiko dira unicode
alfabetoa animatzeko. Emoji berri horiek
ez dira iritsiko iOS 11ren lehen
bertsioekin,
2018ko
ondorengo
bertsioekin baizik. Jakina, plataforma
guztietara iritsiko dira, baina, jakingo
duzuenez, Apple lehenengoetako bat da
emojiak sistema eragileen bertsio berriei
gaineratzen.

Joan
den
astelehenean,
Emojiaren
Nazioarteko Eguna izan zen (emotikonoen
munduko eguna), eta aurten iPhone-n
eskuragarri egongo diren emoji berri batzuk
iragarri zituen Apple-k. Haien artean,
emakume hiyabdun bat dago.

www.is4k.es

Joan den abuztuaren 3an, 2018tik aurrera
erabili ahal izango diren emoji posibleak
aurkeztu zituen Unicode Batzordeak. Guztira,
67 emoji berriren artean hautatuko dira
telefono mugikorretara iritsiko direnak.
Aurtengo irailean, proposamenak onartu
beharko dira. Kontsultatu hemen proposamen
berrien zirriborroak. Gustukoenen artean,
superheroi kapadunaren emojia, aurpegi
izoztua eta kaka pilo tristea nabarmentzen
dira. Animalia berriak ere badira, hala nola
eltxoa, kangurua eta mapatxea.

Erabiltzaile batzuk ez dira batere pozik
agertu emoji horrekin. Beste batzuk, berriz,
harberagoak izan dira, eta emojiek biztanleen
zati bat soilik ez islatzearen alde agertu dira.
Apple-ren komunikatuaren arabera, iritsiko
diren emoji berrien artean haurrari bularra
ematen ari zaion emakumea, sandwicha eta
Tyrannosaurus Rexa nabarmentzen dira.
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