ZIENTZIAREN ASTEAREN EGITARAUA 2021

Azaroaren 8tik 14ra
ASMAKIZUN LOGIKOEN LEHIAKETA:
TURINGEKO GAZTELUA
Erronka honen 5 asmakizunak ebaztera animatu nahi zaitugu
Turingeko Gazteluan harrapatuta geratu den zure laguna askatzeko.
Kontuz ibili eta arretaz irakurri pistak, dragoi bat ate baten atzean
dagoelako.

Asmakizunak Sarrigurenen kokatutako 5 karteletan aurki ditzakezu:
2 Errege Bardearen kalean, 1 Nafarroako Erresumaren eta Espainia
etorbidearen arteko bidegurutzean, 1 Urbasa kalearen eta Europar
Batasunaren arteko bidegurutzean eta 1 Olaz etorbidean.

Bete Udaletxean eta Olaz eta Sarrigurengo liburutegietan aurki dezakezun
liburuxkaren erantzunak eta parte hartu logika-liburu eta logika-joko sorta eta
ibarreko saltokietan trukatzeko 60 euroko erosketa-txartel baten zozketan

Parte hartzeko epea azaroaren 15era arte egonen da zabalik. Azaroaren 17an
sarien zozketa eginen da.

Erronka ANFOMAN* proiektuaren barruan dago, NUPek koordinatuta.
* “ANFoMAM proiektua Europar Batasuneko Erasmus+ programarekin batera finantzatzen da.
Argitalpen honen edukia Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ardura da soilik, eta ez Europako
Batzordea, ez Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzua (SEPIE) ez dira hemen
zabaldutako informazioaz egin daitekeen erabileraren erantzule. “

Azaroaren 8tik 14ra
MATEMATIKA ERRONKAK
Matematikak eta arrazoiketa logikoko probak interesatzen zaizkizu?
Ibarrean zehar egingo duzun ibilaldian 12 erronka proposatzen
dizkizuten 6 kartel aurkituko dituzu. Zenbat konpontzeko gai zara?

Erronkak 6 karteletan aurki ditzakezu, helbide honetan:
Ripagaina (1), Olaz (2), Gorraiz (2) eta Egues (1)

Bete Udaletxean eta Olaz eta Sarrigurengo liburutegietan aurki
dezakezun liburuxkaren erantzunak eta parte hartu logika-liburu
eta logika-joko sorta eta ibarreko saltokietan trukatzeko 60 euroko
erosketa-txartel baten zozketan

Parte hartzeko epea azaroaren 15era arte egonen da zabalik. Azaroaren 17an
sarien zozketa eginen da.

Azaroren 8, 9, 10 eta 11n
KOLOREAREN MAGIA
Nola sortzen dira koloreak? Ba al zenekien kolore batzuk erakarri,
ezabatu edo nabarmendu egiten direla?
Koloreekin esperimentatu nahi duten haurrei zuzendutako tailerra.
: Eguesko Kontzejuko erabilera anitzeko aretoa. San Martin kalean, Egues.
Plaza KOPURUA: saio bakoitzeko 15 plaza.

Adinak: 3-8 urte.

ORDUTEGIAK:
1.saioa:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

saioa:
saioa:
saioa:
saioa:
saioa:
saioa:
saioa:

astelehena 8:16:30etatik-17:30etara Gaztelania
*Bilkura inklusiboa
astelehena 8:18:00etatik 19:00etara
asteartea 9:16:30etik 17:30era
asteartea 9: 18:00etatik 19:30era
asteazkena 10: 16:30etik 17:30era
asteazkena 10: 18:00etatik19: 00etara
osteguna 11: 16:30etik 17:30era euskaraz
osteguna 11: 18:00etatik 19:00etara euskaraz

Izen-ematea: azaroaren 3ra arte www.valledeegues.com webgunean,
izen-emate atalean.
Saio bakar batean parte hartu ahal izango da, baina, izena ematean, gehienez 3 saio adierazi
ahal izango dira, lehentasun-ordenaren arabera. Plazak baino izen-emate gehiago izanez gero,
zozketa egingo da. Erroldatutako pertsonek izango dute lehentasuna. SMS bidez baieztatuko
da plaza. Plaza libreak geratzen badira, bilkuraren egunean bertan bete ahal izanen dira, iristeko
hurrenkeraren arabera.
* 1. saioa laguntza-premia espezifikoak dituzten adingabeentzat egokituko da. Haientzat ez da
adin-muga aplikatuko. Tailer honetan premia bereziak dituzten haurrek beste haur batzuekin
elkarlanean lan egin ahal izango dute, haien inklusioa eta aniztasunaren normalizazioa bultzatuz.

Azaroaren 11n, osteguna
KIMIKA UKITU (on-line tailerra)

Cristina Solak, Nafarroako Unibertsitateko kimikan doktore eta
dibulgatzaile zientifikoak, online saio esperimentala emanen du, etxeko
materialekin egindako esperimentuak modu gidatuan garatzeko.

Adina: 7-12 urte
Ordutegia: 18:00etan.
Saiora sartzeko esteka eta jarduerarako behar diren materialak udal webgunean
kontsultatu ahal izanen dira.

Larunbata 13 eta igandea 14
NATURA FENOMENOAK
Ezagutu izaki bizidunen ezohiko egokitzapenen atzean dauden prozesu
fisikoak eta kimikoak.
Jarduera 90 minutuko zirkuitu bat da, eta 6 gune izanen ditu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

eremua:
gunea:
gunea:
gunea:
gunea:
gunea:

eskala-legeak, tamainak axola duenean.
estereoskopia: bizitza 3 dimentsiotan ikusten.
ehizatu ala ehizatua izan.
zientziaren ordua da.
argiaren magia.
show zientifikoa.

ORDUTEGIAK:
1. saioa:

larunbata
10:30etik 12:00etara

4. saioa:

larunbata
18:00etatik 19:30era

2. saioa:

larunbata
12:00etatik 13: 00era

5. saioa:

igandea
10:30etik 12: 00etara

3. saioa:

larunbata
16:30etik 18:00etara

6. saioa:

igandea
12:00etatik 13: 30era

: Eguesibarko Udaletxea. Garajonay kalea 1, Sarriguren.
Plazak: 75 plaza saioko

Adina: Publiko guztiak.

Izen-ematea: azaroaren 8ra arte www.valledeegues.com webgunean,
izen-emate atalean.
Saio bakar batean parte hartu ahal izango da, baina, izena ematean, gehienez 3 saio adierazi
ahal izango dira, lehentasun-ordenaren arabera. Plazak baino izen-emate gehiago izanez gero,
zozketa egingo da. Erroldatutako pertsonek izanen dute lehentasuna. SMS bidez baieztatuko
da plaza. Plaza libreak geratuz gero, bilkuraren egunean bertan bete ahal izango dira, iristeko
hurrenkeraren arabera.

Larunbata 13 eta igandea 14
ZIENTZIARA ETA INGENIARITZARAKO BIDAIA
FSINGENIUM TEAM-EN ESKUTIK
Taldearen jarduera, balioak, entrenamenduak, robotaren
funtzionamendua eta proiektu zientifikoak gertutik ezagutzeko aukera.

ORDUTEGIA:
11:00etatik 13:30era, larunbata eta igandea.
: Errizar Aretoa. Sarrigurengo Herri Zaharra
Publiko guztiak
Ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea.

Igandeak, azaroaren 21 eta 28 eta
abenduaren 12 eta 19
ENTRENA ZAITEZ FSINGENIUM TEAM-EKIN
Robotika, zientzia, berrikuntza, ingeniaritza eta proiektu zientifikoak
gustuko badituzu, orain FIRST LEGO Leagueko talde txapeldunaren
entrenamenduetan parte hartzeko aukera izanen duzu.
Neska-mutil talde bat egunez egun gainditzea eragiten duten balioak
eta lan-prozedurak ezagutu ahal izango dituzu, haien jakin-mina, gogoa
eta gainditzeko gaitasuna sustatuz, harik eta munduko txapeldun
izatera iritsi arte.
10 eta 16 urte bitarteko neska-mutilentzako jarduera.
Saioak igandez izanen dira, 10:00etatik 14:00etara, eta pertsona bakoitzak
gehienez 3 saiotan eman dezake izena. (3 plaza saio bakoitzeko)
Aldez aurretik izena eman behar da www.valledeegues.com helbidean.
Plaza baino eskaera gehiago izanez gero, zozketa egingo da. Lehentasuna izango dute
erroldatutako pertsonek eta inongo saiotara joan ez direnek. SMS bidez baieztatuko da plaza.

