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BUKAERAKO PRODUKTUA: IRRATIKO IRAGARKIA (1’)

EBALUAZIOA

2.1.    SARRERA-MOTIBAZIOA: PUBLIZITATEAREN SEKRETUAK 

2.2.   AURREZAGUTZAK: RADIO GA GA 

2.2.   PUBLIZITATE-HIZKUNTZA:  IIRRATIKO ZEURE IRAGARKIA

TESTUINGURUAN KOKATZEA

IKT-EN ERABILERA ARDURATSUA1

2

3

4

1.1.   GAIAREN TESTUINGUA

1.2.   SENTSIBILAZIO KANPAINA: ON AIR 

3.1.   BUKAERAKO PRODUKTUA: 60 SEGUNDU BAINO EZ

4.1.    IRRATIRAKO IRAGARKIA EBALUATZEKO ERRUBRIKA. 

4.2.   IKASLEEN KONPETENTZIA EBALUATZEKO KAHOOT EDO SOCRATIVE-A

AURKIBIDEA



HELBURU 
OROKORRAK

Garapen pertsonal eta parte-hartze sozialerako hezkuntza-
instrumentu gisa IKTen erabilera egokia sustatzea.

Onlineko komunikazioaren eta sare sozialen arriskuetaz jabetzea

IKTen erabilera egokia egin eta erabilera berriak aurkitzea.

Ahozko eta idatzizko komunikazioaren garrantzia ezagutzea

Komunikabide ezberdinak ikastea.

Komunikabideen inguruan ikertzea.

Hizkuntza egokia eta ahozko adierazpena erabiltzea.

Ikasleak teknologiaren erabilera egokiaren inguruan sentsibilizatzea

KONPETENTZIAK

Konpetentzia Digitala. (KD)

Komunikazio Linguistikorako Konpetentzia. (KLK)

Konpetentzia Sozial eta Zibikoa. (KSZ)

Ikasten Ikasteko Konpetentzia. (IIK)

Giza- eta Arte- Kulturarako Konpetentzia. (GAKK)

Matematikarako Konpetentzia eta Zientzia eta Teknologiarako 

Konpetentzia (MZTK) 

Ekimen eta Espiritu Ekintzailerako Konpetentzia. (EEEK)

ARLOAK

Hizkuntza

Gizarte Zientziak

Arte Hezkuntza

Matematika

DENPORALIZAZIOA 5 jarduera

MATERIALAK Ikusi eranskinak

DOAKO MUSI-
KA ETA SOINU 

BANKUA
• https://cedec.intef.es/bancos-gratuitos-de-imagenes-videos-y-sonidos/

WebGrafía 
Bibliografía

• https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guias-sobre-ciberbullying-pantallas-
y-adiccion

• https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

• https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades (1. jarduera)

• https://www.is4k.es/materiales-didacticos (1. jarduera)

• https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland (1. jarduera)

• https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/
pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf
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https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf


Edizio honetako gaiaren ezagutzetan sakontzeko, materiako adituek garatutako 
baliabide batzuk begiratzea proposatzen dugu, esaterako ondokoak:

Internet Segura for Kids (IS4K) Espainian adingabeentzako Interneteko 
Segurtasun Zentro Nazionala da eta helburu ume eta nerabeen artean 
Interneten eta teknologia berrien inguruko erabilera seguru eta arduratsua 
bultzatzea du.

IS4K SEDIAk (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) 
lideratua eta koordinatua dago, eta bere zerbitzuak Zibersegurtasunerako 
Insituto Nazionalaren (INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad) bitartez 
burutzen ditu, erreferente diren beste entitate batzuekin lankidetzan. BIK 
(Better Internet for Kids) estrategia europarraren ildotik, Interneteko Segurtasun 
Zentroen INSAFE sare paneuroparraren parte da eta Europako Batzordeak 
kofinantzatzen du.

Jarraian proposatutako gaian sakontzeko interesgarriak suerta litezkeen zeinbait 
esteka aipatuko ditugu:

1. IKTen gehiegizko erabilera 

2. Cyberbullying-a, pantailak eta adikzioaren inguruko gidak. Madrilgo 
Erkidegoak doainik deskarga daitezken hiru gida argitaratu ditu, zeinen 
bitartez gure adingabeen onlineko errealitatean nabarmenak diren hiru 
gairen inguruan irudi objektibo eta oinarriduna eskura daiteken.  

3. Alfabetizazio mediatikoa: 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica

1.1. Gaiaren testuingurua  

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://tinyurl.com/y2lbd9rt
https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica


Gaian sakontzeko garrantzizkoa eta erreferente den beste baliabide bat Google-
ek garatutako beste ekintzailetza bat da: “Izan zaitez bikaina Interneten”. Honek 
ume eta nerabeak teknologiaren erabilera arduratsua egiten lagundu nahi 
ditu, hala nola familia eta hezitzaileak Internetek eskaintzen dituen abantailak 
aprobetxa ditzaten lagundu. 

Segurtasun eta herritartasun digitala ikasgelan irakasteko erreminta eta 
metodoak dakartza berarekin.

Interneten bikaina izateko Kodeak segurtasun eta herritartasun digitalari 
buruzko oinarrizko bost gai ditu barne:

•
•
•
•
•

 Arretaz partekatu (Interneten argia izan zaitez)
 Ez zaitez iruzurretan erori (Interneten adi egon zaitez)
 Babes itzazu zure sekretuak (Interneten babestua manten zaitez)
 Adeitsua izatea bikaina da (Interneten adeitsua izan zaitez)
 Zalantzak badituzu, galdetu (Interneten ausarta izan zaitez)

Baliabide hauetaz gain, bukaerako bibliografia errazten diogu irakasleari, 
edizio honen gaian sakontzeko baliotsuak diren beste baliabide askorekin.

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/es-419-all/
hub/pdfs/Google_SeGenialEnInternet_ElPlanDeEstudios2019.pdf

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es_es/

1.1. Gaiaren testuingurua  
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Flipped Classroom-aren bitartez lan egin IKTen erabileraren 
inguruan sentsibilizatzeko bideoekin:

• LEHEN HEZKUNTZAKO 3. eta 4. mailetan Edpuzzle-rekin 
sortutako bideo batekin eta tartekatutako galderekin:  



 https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5

• LEHEN HEZKUNTZAKO 5. eta 6. mailetan bideoa ikusi eta gero 
erantzun beharreko galdetegi batekin (I. ERANSKINA): 



1 JARDUERA - ON AIR

https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7

Nola erabil dezakegu teknologia modu egokian ikasgelan eta  
ikasgelatik kanpo?
Internet Segura for Kids (IS4K)-en adinaren arabera agertzen diren aurkezpena, 
gida eta material didaktikoak erabil daitezke.

https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades

https://tinyurl.com/y6a6v6un

1.2.   Sentsibilizazio kanpaina

https://www.is4k.es/materiales-didacticos

https://tinyurl.com/yxzme3k3

http://
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5
https://edpuzzle.com/media/5f0ddd6131e6593f282faec5
https://forms.gle/oaBu8XnbgAZUm6rY7
https://www.is4k.es/presentaciones-por-edades
https://tinyurl.com/y6a6v6un
https://www.is4k.es/materiales-didacticos
https://tinyurl.com/yxzme3k3


Lehen jardueraren helburua landuko dugun ildo nagusiaren 
inguruko jakinmina eta ikusmina piztea da.

Horretarako ondorengo galdera erantzutea eskatuko diegu: 

ZEIN KOMUNIKABIDE EZAGUTZEN DITUZU?

“Mentimeter” erabiliko da lortutako emaitzak proiektatzeko

2 JARDUERA - KOMUNIKATZEKO ARTEAREN LEHENGO ETA ONDORENGO EGOERA

https://tinyurl.com/y3t6e8yj

Ondoren lortutako emaitzen analisi bat egingo da gehien eta gutxien errepikatu 
diren emaitzak, komunikabideen aniztasuna eta berberen erabilera mailaren 
araberako sailkapena kontuan hartuz, eta denboran zehar nola aldatu diren 
inguruan eztabaida txiki bati ekin ahal izango zaio. II. ERANSKINA erabil 
dezakegu ikasleek erraztutako informazioa osatzeko.

2.1.   Sarrera-motibazioa

https://tinyurl.com/y3t6e8yj


Irratia garai guztietako komunikabide masibo eta 
garrantzitsuenetarikoa da, teknologia berrien garaian ere garrantzizko 
lekua betetzen jarraitzen du. Hedapen handieneko komunikabidea da, 
klase sozial guztietara doainik eta estaldura handiarekin iristen baita.

Arbelan irudiak (III. ERANSKINA) proiektatuko dira (Queen taldearen 
“Radio ga ga” kantaren audioarekin) ikasleek irrati-etxearen 
barnekaldea nolakoa den ikus dezaten eta komunikazioan parte 
hartzen duten elementu ezberdinak ziurtatu ditzaten.
  

QUEEN-EN “RADIO GA GA”: 

https://tinyurl.com/ofsynmp

Irrati-programa ezberdinak jar ditzakegu, anitzak existitzen direla eta batzuetan 
musika, besteetan kirolaren inguruko berriak, gaurkotasunezko berriak, 
elkarrizketak... jartzen dituztela ikus dezaten.

Sortu beharreko produktuaren inguruko aurretiazko ideiak eskura ditzaten 
interesgarria litzateke irratiko iragarki bat edo podcast bat jartzea.

3 JARDUERA - RADIO GA GA

2.2 Aurrezagutza

https://tinyurl.com/ofsynmp


Hori landu eta gero, ikasleei IKTen erabilera egokia egiteko beharra 
azaltzen duen irratiko iragarki bat egin behar dutela esango diegu.

Abentura txiki honi ekin aurretik, erantzukizun ezberdinak banatu 
beharko dituzte (zuzendaritza, kontrola, 1. esataria eta 2. esataria). 
Funtzio ezberdin bana jasotzen duten txartelak banatuko zaizkie (IV. 
ERANSKINA).

4 JARDUERA - IRRATIKO ZEURE IRAGARKIA

Irakasleak irratiko iragarki bat egiteko moduaren azalpen labur bat egingo du 
ondorengo pausoekin:

 • 
 • 
 • 
             
 • 

Kanpainaren helburua zehaztu.
 Zein publikori zuzendurik dagoen definitu.
 Iragarkia garatzeko bideak aukeratu (grabaketa, musika,  

soinu-efektuak, etab.). 
 Hedatuko diren mezu giltzarriak idatzi.

2.3 Publizitate-hizkuntza

• Ahots-sarrera eta  
irteeren kontrola.

• Musika eta  
soinu-efektuen kontrola

• Denboraren kontrola

KONTROLA

• Mezua  

intonazioarekin irakurri

tan zehar  
• Grabake

isiluneak kontrolatu

ESATARIA

tu• Koordina

 ak• Bukaer o produktua

 berrikusi

oa be
•Gidoi teknik te

ZUZENDARIA

• Mezua  
intonazioarekin irakurri

• Grabaketan zehar  
isiluneak kontrolatu

ESATARIA



4 JARDUERA - IRRATIKO ZEURE IRAGARKIA

Infografia batek erabakiak hartzen lagunduko die (V. ERANSKINA):

Eta txantilloi anitzek (VI. 
ERANSKINA) prozesu osoa aurrera 
eramaten lagunduko diete:
• Zuzenean eta elkarlanean 
bete daiteken txantiloia (poster 
formatuan), edo
 • Google Slides-ekin osatutako 
txantiloira bideratzen dituen 
esteka, hura online betetzeko: (VII. 
ERANSKINA)

IRRATIKO IRAGARKIA
GIDA AZKARRA

Jar zaitez entzulearen tokian     

ERA ERAKARGARRIAN  
KONTA EZAZU        

Pentsa ezazu daukazun ezaugarri erakargarrienan eta kanpaina 
honetarako modurik egokienean komunika ezazu. Nola esango duzu? 
Umorera jo dezakezu

Gidoiaren denbora kronometratu beharko duzu, 
idazten dituzun 25 hitzeko, esatariak 10 segundu beharko 
baititu irakurtzeko.

AHOTSIK HOBERENA AUKE-
Energiaz betetako ahots natural eta positibo batek eta akziora 

pasatzera, entzulea zurekin bat egitera gonbidatzen duenak 
arreta deitzen du.  Ongi dabilen zerbait bi esatariren arteko 

MUSIKA (AUKERAKOA)

Musika eta soinu efektuek 
harrigarriak izan behar dute. 
Bila ezazu zure helburua 
hobekien definitzen duen 

ZURE PUBLIKOAK  
BEZALA PENTSA EZAZU



Azken jarduerara iritsi gara eta bertan ikasleek aurreko jardueran 
idatzitako gidoien laguntzaz irratiko beraien iragarkiak grabatu 
beharko dituzte taldeka. Iragarkietan IKTen erabilera egokiak duen 
garrantzia, onurak eta arriskuak agertu beharko dituzte, gizarteari 
sentsibilizazio mezu bat eskainiz.

Jarduera errazteko taldeak gidoi tekniko bat bete beharko du 
ondorengo adibidea jarraituz (VIII. ERANSKINA)

Grabatu aurretik 10-15 minutu izango dituzte prestatzeko, ondoren 
grabaketa burutuko dute irakaslearen laguntzaz eta grabatzeko 
baliabide ezberdinak erabiliz:

“TALK AND COMMENT” BY GOOGLE, “ANCHOR” APLIKAZIOA,  
SMARTPHONE-A, ETAB..

5 JARDUERA - 60 SEGUNDU BAINO EZ

60''

3.1 Bukaerako produktua



• Irratiko iragarkia ebaluatzeko errubrika (IX. ERANSKINA). 

• Ikasleen konpetentzia ebaluatzeko Kahoot edo Socrative-a (X. ERANSKINA). 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba

Ebaluazio tresnak:

(Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak)

4.   Ebaluazioa

https://play.kahoot.it/v2/%3FquizId%3D40812f02-d20e-469d-ad20-69735ef800ba
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