
ZIENTZIAREN ASTEAREN PROGRAMAZIOA 2022



ZIENTZIAREN ASTEAREN AURREKO JARDUERA 

22, 23, 29 eta 30ean, 10:00etatik 14:00etara 

ENTRENATU FSINGENIUM TEAM-EKIN  
Robotika, zientzia, berrikuntza, ingeniaritza eta proiektu zientifikoak gogoko badituzu, 

FIRST LEGO LEAGUE-KO talde txapeldunaren entrenamenduetan parte hartzeko aukera 
duzu. Izan ere, Eguesibarko gazteei bere entrenamendu ofizialen ateak irekiko dizkio.

Neska-mutil talde bati egunez egun hobetzeko bidea ahalbidetzen dioten hainbat balio 
eta lan-prozedura ezagutu ahalko dituzu, jakin-mina, gogoa eta gainditzeko gaitasuna 

sustatuz, munduko txapeldun izatera heldu arte.

* 12 eta 16 urte bitarteko neska-mutilendako jarduera. 
 

 Aldez aurretik izena eman behar da hemen: fsingeniumteam@gmail.com

Plaza baino eskaera gehiago izanez gero, zozketa eginen da. 
Erroldatutako herritarrek lehentasuna izanen dute.  



Ezagutu zurekin
konektatzeko
sortutako
Udalaren App
berria.

Descubre la nueva
App del
Ayuntamiento
creada para
conectar contigo.

 

ZIENTZIAREN ASTEA 2022
Azaroaren 7tik 13ra

ERRONKA MATEMATIKO ETA ZIENTIFIKOEN LEHIAKETA  

Matematika, zientzia eta arrazoiketa logikoko probak interesatzen zaizkizu? 
Udal APPan erronka bat aurkitu ahalko duzu egunero. 

Zenbat ebazteko gai zara?

  

Osatu erantzunak eta parte hartu liburu, joko eta                                      

material zientifikoen zozketan.

ZIENTZIA KALERA ATERAKO DA
Aste osoan zehar zientzialari gazteak kalera aterako dira esperimentu txikiak 
eta erakustaldi zientifikoak egitera. Aurki itzazu eta parte hartu esperimentu 

horietan.

“Zientzia kalean” erakusketa. Hiriko erakusketa honek modu didaktikoan 
erakusten digu kontsumo handiko produktu batzuen atzean dagoen prozesu 

zientifikoa eta teknologikoa.



 

ERABILI ZENTZUMENAK 

(Familia-tailerrak) 

Sartu jardueran eta esperimentatu zure zentzumenak baliatuz. Itxi begiak, 
usaindu, ukitu, entzun eta dastatu, sartu sakonki eta birsortu zentzumenek 

ekarri dizuten mundu magiko hori.

    : Errizar Aretoa. Sarriguren herri zaharra

        : Saio bakoitzeko 15 plaza

         : 4 urtetik gorakoak 

1. saioa: hilak 7, astelehena: 16:30etik 17:30era gaztelaniaz

2. saioa: hilak 7astelehena: 18:00etatik 19:00etara gaztelaniaz

3. saioa: hilak 8, asteartea: 16:30etik 17:30era gaztelaniaz

4. saioa: hilak 8, asteartea: 18:00etatik 19:30era gaztelaniaz

5. saioa: hilak 9, asteazkena: 16:30etik 17:30era gaztelaniaz

6. saioa: hilak 9, asteazkena: 18:00etatik 19:00etara gaztelaniaz

7. saioa: hilak 10, osteguna: 16:30etik 17:30era euskaraz

8. saioa: hilak 10, osteguna: 18:00etatik 19:00etara euskaraz  

Izen-ematea: azaroaren 1era arte www.valledeegues.com webgunean, izena emateko 
atalean. Saio bakar batean parte hartzen ahalko da, baina, izena ematean, gehienez 3 
saio hartzen ahalko dira, lehentasun-ordenaren arabera, betiere. Izen-emate gehiago 

izanez gero, zozketa eginen da. Eguesibarren erroldatuek lehentasuna izanen dute. Postaz 
bidalitako mezu baten bidez baieztatuko da plaza. Plaza libreak geratzen badira, bilkuraren 

egunean bertan betetzen ahalko dira, iristeko hurrenkeraren arabera.  

Saioa laguntza-premia espezifikoak dituzten adingabeentzat egokituko da.

Tailer honetan premia bereziak dituzten haurrek beste haur batzuekin elkarlanean lan egin 
ahalko dute, haien inklusioa bultzatuz eta aniztasunaren normalizazioa bultzatuz.



ZIENTZIAREN BIDEA
 

    * Jarduera horiek ez dute izen-ematerik behar
 

Eguesibarko Udala. Garajonay kalea 1, Sarriguren

MATERIALEN ZIENTZIA

Nafarroako Unibertsitateko Zientzia Museoa

Erakusketa, esperimentuak eta zientzia-ikuskizuna.

Behatu eta esperimentatu zure eskuak baliatuz: eguneroko lanetan laguntzen diguten 
material naturalak (animaliak eta landareak) eta sintetikoak.

Errizar aretoa. Sarriguren herri zaharra

ZENTZUMENEKIN ESPERIMENTATU 

Nuriarekin jolasean
Utzi zentzumenei eta murgildu mundu magiko batean. 

Plaza nagusia, 19/21, Sarriguren

BIDAIA BAT ZIENTZIARA ETA INGENIARITZARA

FsIngenium Team
Taldearen jarduera eta balioak, entrenamenduak, robotaren funtzionamendua eta proiektu 

zientifikoak hurbildik ezagutzeko aukera.

Hilak 12, larunbata, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara

Hilak 13, igandea, 11:00etatik 14:00etara
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