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Sacodejuegos
Sacodejuegos, hainbat alorretan gizarte-eraldaketa gauzatzeko
asmoarekin jaiotzen da, jokoa motibazio tresna bezala
erabiliz.
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METODOLOGIA
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Proposamena (Metodologia)

“Edozein lanak ze o zer dibertigarria dauka,
hori topatzen baduzue, lana jokoa bihurtzen da”.
Richard Sherman / Robert Sherman

DIBERTIMENDUA

+

Motibaziogaitasuna

=

BILATUTAKO HELBURUEN
BORONDATEZKO JABETZEA

Psikomotorrak

Sozialak eta
emozionalak
Kognitiboak
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Motibazioaren kudeaketa
Pertsonen parte hartzea dakarren edozein proiekturen arrakasta ziurtatzeko
lagungarria den faktoreetako bat, motibazioa da. Sacodejuegos-etik, ekintza baten
aurrean parte hartzea baldintzatzen duten bi motatako motibazioak erabiltzen
ditugu.

Kanpoko

motibazioa:

Kanpoko motibatzailea, lorpen
zehatz bat erdiesteagatik, saria
dakarrena edo zigor bat ekiditzea.
Ekintza
martxan
jartzeko
erabilgarria.
Epe
laburreko
motibatzailea,
eragin txikikoa baina helburu
zehatzetarako eraginkorra.
Sailkapenak, sariak, garaikurrak ….

Barneko motibazioa: bere ordez ezer
itxaron gabe, asetze pertsonalak berak
sortutako motibazioa. Norbanakoaren
barnetik ateratzen da baina eragin
daiteke
Epe luzerako motibazioa, hezkuntzaplangintza baten bidez erdietsi daitekeena.
Helburuen
lorpena,
kultur-ikaskuntza,
prestakuntza, jarrerak, jakin-nahien asetzea,
harremanak indartzea, hobekuntza kulturala….
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Langileria

Koordinatzailea

Laguntza taldeak
Aisialdi esperientzien diseinatzaileak,
WEB garatzaileak, jokoen
ezarpenean adituak, sare sozialetan
adituak, musikoterapeutak,
antzezleak.

Proiektuaren zuzendaritzaren
arduraduna Ikastetxean behinbehineko agerpena izango duena.
Zerbitzuaren plangintza eta
kudeaketa antolatu eta
koordinatzearen arduraduna.

Hezitzaileak
Aisialdirako Zuzendaria, Musikoterapeuta, Kiroletako
begiralea, antzezle hezitzailea eta Aisialdirako
Begiraleak osatuko dute ekintzak aurrera eramango
dituzten hezitzaile-taldea. Langileri hau
Sacodejuegos metodologia zehatzetan prestatuak
izan dira (aisialdi ekintzen garapena, helburuetan
oinarritutako ekintzen zuzendaritza, sormena
aisialdian…).
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HELBURUAK
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Testuinguruaren azterketa

Gure momentua
Sacodejuegos-ek berezko
errealitatean eta beharretan
oinarritutako ekintzen
garapena aurrera eramaten du,
besteengandik bereizten
dituena. Aparteko
esperientziak sortzen ditugu:

Adinak, testuingurua, garbitasun baldintzak, segurtasun eta
garbitasun murrizketak, hezkuntza helburuak, DIBERTIMENDUA…
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Segurtasun irizpideak
Agintari eskudunek ezarritako segurtasun eta garbitasun irizpideak kontuan hartuko dira. Horretarako,
partehartzaileen eta begiraleen segurtasuna bermatuko dituzten zenbait ekintza aurrera eramango dira:

Protokoloa

Ratioak

x neska-mutilentzako
begirale 1, laguntza eta zuzendaritza
begiraleekin batera

Materiala

ekintzetan
elkarbanatutako materialak ahalik
eta gehien murriztuko dira. Materiala
elkarbanatzea eskatzen ez duten
ekintzak sortuko dira, arriskua ez
areagotzeko.

Gutxieneko

tarteak

Ekintzek, araudiek eta txapelketek,
gune ireki zein itxietan segurtasun
tarteak mantentzera lagunduko
dute.

eguneratutako
protokoloa
edukiko
da,
kolonian
jarraituko diren neurriak
jakinarazteko.

Tenperatura hartzea
Saioaren hasieran eta bukaeran,
temperatura hartuko da eta
informazio horren erregistroa
gauzatuko da.

Eskuen garbiketa

ekintzen
araudi bezala hartuko da, garbitasun
neurriek dakartzaten aisialdi-onurak
barneratuko
direlarik
(taldea
kokatzeko
puntuak
irabazi,
aintzatespenak irabazi …)

Prestakuntza eta azalpena

Egun bakoitzaren
hasieran,
partehartzaileei,
jarraitu
beharreko
arauak
gogoraraziko zaizkie, jokoaren parte bezala. Begiraleek hasierako
prestakuntza bat jasoko dute.
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Gunearen kudeaketa
Plangintzarako

Garbitasun
neurriak
ziurtatzeko guneak: ekintza
ezberdinak aurrera eramateko
barruko eta kanpoko guneak
banatuko dira.

Guneak mugatuak eta
markaturik egongo dira
Eremuen
errespetua,
burututako
jokoen
eta
dinamiken
arau
bezala
hartuko
da,
jokoarekiko
motibazioa
araudiarekiko
errespetua dakarrelarik.

Gai baten inguruko guneak: eremu bakoitzean, amankomuneko istorio baten parte diren ekintza ezberdinak
gauzatuko dira. Honek motibazioaren kudeaketan lagundu eta taldearen identitatea sustatzen du, taldeko
helburuen erdiespenari esker.
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Hezkuntza helburuak
Deskribapena:

ekintzan parte hartuko duten neska-mutil eta nerabeen adinak kontuan hartuko dira helburu
ezberdinak ezartzerako orduan. Aurrera eraman beharreko dinamikak zehaztuko dituzten helburu zehatzak bereziki
nabarmenduko dira

Psicomotorrak Helburuak
koordinazioa, bizkortasuna, erantzunbizkortasun eta psikomotrizitatea.
Helburu emozionalak eta sozialak:
lankidetza,
elkarlana,
adimen
emozionalaren
garapena,
arreta,
erlaxazioa eta taldeko sentimenduaren
garapena hobetzen ditu...

Kognizio helburuak: naturarekiko jakin-nahia eta
ezagutzaren garapena, Sormena, euskara sustuta, memoria,
hizkuntza, komunikazioaren hobekuntza eta arrazonamendua.
Afektibitate-lotura indartzea, aisialdi
garapenaren teknikak irakatsi, jokoa
osoko garapenaren tresna bezala
ulertu.

Familiak
Kontzientziaziorako
emaitzen komunikazioa

Erronkak proposatuz, nerabeen partehartzea
aisialdian hobetzeko lankidetza puntuak aurkitu.
Behin ekintza gauzatu ondoren, WEB gunearen
bidez komunikatuko da.
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Aisialdi helburuak
Ekintzak izango dituzten egiturazko helburuak zehaztea garrantzitsua izango da, partehartzaile guztien
aldetik horiekiko atxikimendu eta partehartze hobea erdiesteko.

Musika eta artea jakin-nahia
pizteko elementu garrantzitsua
bezala erabili.

Barneko eta kanpoko
motibaziorako elementu
ezberdinak sortu.

Harreman
sozialak
indartzeko beharra erabili
(eta hedaduraz, adimen
emozionala)
ekintzen
arrakasta bermatzeko.

Ekintza dibertigarriak zehaztu.
Dibertimendua
jokoa
definitzen duen ezaugarria da
eta motibaziorik onena.

Naturaren garrantzia

Sormena sustatu, kogniziogarapenaren sentsazioa handitzeko.
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EKINTZEN
PLANGINTZA
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StoryTelling – Botere-bolen zaindariak
Erronkak
ziurtasunik eza
aitorpenak
puntuazioak

Ebaluazioak
Baterako misioak
Gaitasunen bilakaera eta hobekuntza
Kanpalekua istorio baten
arabera garatzen da.

Natura
Kognizio
Emozionala
Psikomotor

zaindariak
Troll
Botere-bolen
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Ekintza kognitibo-emozionalak
Gizarteratzea, lankidetza, adimen emozionala eta gorputzaren koordinazioa lagunduko duten teknika
ezberdinen bitartez, jolas aisialdian oinarritutako osoko hezkuntza ahalbidetuko duten teknika
ezberdinez baliatuko gara.
Kognizio-jokoak: gaitasun kognitibo
ezberdinak sustatzen lagunduko
dituzten dinamika ezberdinak
gauzatuko dira. Teknologia hezitzailea
erabiliz galderen jokoak, mimikak eta
keinuen interpretazioa, memorizazio
teknikak barneratzeko jokoak,
Adimen emozionala: emozioen
erlaxazio jokoak
kudeaketa eta interpretazioa, enpatia
eta norberaren kontrolaren indartzea
emozioen adierazpenerako jokoen
bidez landu daitezkeen ekintzak dira:
lankidetza emozionalaren jokoak eta
ikusentzunezkoekin emozioen
interpretaziorako dinamikak (ikusten
dituzten ekintzak aktiboki antzeztera
sustatzen dituzten bideoak).

Musikatuz: musikarekin erlazionaturiko
ekintza ezberdinak aurrera eramango
dira, mantendutako arreta eta
gorputzaren koordinazioa bezalako
gaitasunak landu ditzaten: Body
Perkusioa, estimulazio musikala
goiztiarra, musikogramak eta
musikazko ipuinak. Ekintzak
laguntzeko, perkusio txikiko musikatresnak erabiliko dira.
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Ihes egiteko gelak (Escape Rooms)
Ihes egiteko gelak azken urteetan hezkuntza tresna eraginkorra dira. Jokoa erronka
bihurtzen da eta hezkuntza-edukiak ez ezik, motibazioa ere, dimentsio berri batera eroaten
ditu.
Kokapenak

Motibazio Elementuak

Udalerriko eremu osoan
Natura ingurunean
Gure etxean

Enigmak
Inguruaren behaketa lanak
Jerogrifikoak
StoryTelling
Laguntza digitala
Handitutako errealitatea

…

Jokoaren metodoak
Presentziala murriztutako taldeentzako.
Txandaka begiraleek gidaturik.
Autonomoki, mendekotasunik gabe.
OnLine

…

Ikuspegi hezitzailea
Berdintasuna eta sexismoa
Segurtasuna eta garbitasuna
Ekologia eta natura
Kulturala
Adimen emozionala
Soziala eta harremanetakoa
…

Erabilitako materiala
Giltzarrapo digital eta fisikoak
Inprimatutako materiala
Hiri-altzarien elementuak
Ingurune naturalaren baliabideak
…
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Yincanak
Yincanek, horien arauak eta funtzionamendu dinamikak malgutzea ahalbidetzen dute, edozein
inguru eta errealitatera egokitzeko xedearekin. Mota honetako ekintzak udalerrietan,
Ikastetxeetan eta edozein ingurunetan garatu ditzakegu.

2. Arauak eman

1goa. Helburuak eta
testuingua

Segurtasun eta garbitasun arauak
Mapak eta dinamikak
Probetarako jarraibideak
Zailtasunaren araberako puntuaketa
Plangintza estrategikoa
Denboraren kontrolen bidalketa eta jakinarazpena
Proben banaketa

Garapen fisikoa (garapen psikomotorra),
udalerriko elementuen aurkitzea
(inguruaren ezaguera), ingurune kulturala edo
ingurugiroaren interpretazioa
(kontzientziazioa eta kultura),
denboraren
kontrola (autokudeaketa), ikusteko arreta
(mantendutako arreta), mapen erabilera
(orientazioa), laguntza eskaera (sociabilizazioa),
lankidetza (baterako hezkuntza)

3.“¡Jolastera!”
Presentziala: indarrean dauden
segurtasun arauak jarraituz. Begirale 1 9
nerabeentzat.
Urrutiko eredua: edozein momentutan
banaka gauzatu daitekeena.
Familiarra: familia bateko kideek egitekoa.
Jarraipena: Web bidez, erakundearen
arabera egokitua.
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Joko tradizionala
Joko tradizionala betidanik gozatu eta gizartea hezitzera lagundu du. Ekintza hauen egokitzapenak errealitate
berrira moldatzea ekar dezake. Joko tradizionalak definitu, zuzendu eta egokitzen ditugu egungo segurtasun
araudien arabera jolasten hezituz.

Lankidetzazko Eskutaketa
Partehartzaileek bikote mistoetan ezkutatu
beharko dira.
Ezin izango dira 2 metro baino gutxiagoko tartean
egon, osterantzean kanporatuak izango dira.
Talde bakoitzak aske gelditzeko gune ezberdina
izango du.

Txapa jolasak

Trukeme edo toke

Fitxak ibilbide posible ezberdinekin
eta zailtasunaren araberako puntuak.

berria

2 talde eta jokalari bakoitzak
aukeratutako ibilbidea marraztuko
du.
Ibilbideak 3 metroko tarteaz
bananduta egongo dira.

Jokalari bat topatzean bikotekide baten izena eta
bere kidearen ezaugarri bat ohiukatu beharko
ditu.

Azken puntuak ukituen arabera

Kanporatuak garbitasun neurriekin erlazionaturiko
proba burutu beharko dute.

Elkar banatutako taldeetan estrategia
diseinatu.

Taldelana,
baterako
hezkuntza,
garbitasun ohiturak, gizarteratzea.

Lankidetza, taldelana, estrategia,
gaitasuna

Jokalari bakoitzak berea marrazten du

1go era: bata bestearen kontra
lehiatuko dira denbora berean aurretik
nork bukatzen duen ikusteko.
2. era, bikoteka euren mugimenduak
sinkronizatu beharko dituzte.
3. era, jokalari baten mugimenduak
jarraitu beharko dituzte.
Erantzuteko
bizkortasuna,
sinkronizazioa, arreta finkatzea,
arauen jarraipena.

3tik 200+ra
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Taldeko ekintzak
Ikastetxe guztiek, euren ikasleak pertsonen arteko harreman baikorrak garatzea bilatzen dute, proiektu komun baten
parte sentitu daitezen. Jolas-ekintzak hau aurrera eramateko tresnarik egokiena dira, izan ere, lankidetza testuingurua
ezartzen dute. Ekintza hauek egokituko dira ezarritako segurtasun irizpideak jarraitzeko: aldentzea, taldeak…

Dinamikak sortzea eta
zuzentzea: bilatutako
helburuen araberako
pertsonalizatutako ekintzak
zehaztu eta sortzen dira, horiek
gure teknikoak zuzenduko
dituztelarik.

Helburuen zehaztapena:
Edukia: Ekintzak egokitu
eta sortu bilatutako
helburuak erdiesteko

aldez aurretik lankidetza,
ezagutza, elkarlana,
sormenezko garapena,
motibazioa, dibertimendu eta
data berezien helburuak
zehazten dira.
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Jarraipenerako web gunea
Ekintzarekiko motibazioa eta jakin-nahi handiagoa pizteko xedearekin, ekintzen jarraipena burutzea
ahalbidetzen duen web guneen garapen azkarra eskaintzen duen plataforma ezartzen dugu. Inguru
hauek partehartzaileen eta horien familiaren interesa erakartzea ahalbidetzen dute, ekintzetan
fidelizatuko ditugularik.

• Ekintzen sailkapena
• Inkestak eta ekarpenen postontzia
• Sare sozialen bidez harremana

• Ekintza eta dinamiken argitalpena
• Ekintzen argazki eta bideoak
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EGUTEGI ETA OHARRAK
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Egutegi

Eguna
24/12/2021

Eguna

Jolasa
Juegos de Conocimiento e intro a la aventura

24/12/2021
25/12/2021

25/12/2021

27/12/2021
28/12/2021

Negulekuak

29/12/2021
30/12/2021
31/12/2021

Juegos de confianza
Juegos tradicionales
La feria (desarrollo creaitivo) I
La feria (desarrollo creaitivo) II
EskapeRoom
Minijuegos de equipo
Juegos de Naturaleza
Interpretación de árboles
Salida al monte
Salida al monte
Juegos colaborativos

01/01/2022
Juegos de mesa
Cluedo en vivo
Juego de pistas por Laudio
03/01/2022
EskapeRoom
Juego tradicional I
04/01/2022
Juego tradicional II
Eusko Olimpiada
05/01/2022

02/01/2022

06/01/2022
Juego para concienciación social
Juego sobre igualdad e integración
LidUp (vídeo creativo teatralizado) I
08/01/2022
LidUp (vídeo creativo teatralizado) II

26/12/2021
27/12/2021
28/12/2021

Neguko Games

26/12/2021

Jolasa
Juegos de Conocimiento e intro a la aventura

29/12/2021
30/12/2021
31/12/2021

Juegos de confianza
Juegos físico
Ideación de proyectos
Inicio desarrollo de proyecto
EskapeRoom
Gincana por Laudio
Juegos de Naturaleza
Interpretación de árboles
Salida al monte
Salida al monte
Juegos colaborativos

01/01/2022
EskapeRoom
Eusko Olimpiada
Producción de televisón I
03/01/2022
Producción de televisón I
Gincana por Laudio
04/01/2022
Campeonato de juegos de mesa
Cluedo en vivo
05/01/2022

02/01/2022

06/01/2022
Juego para concienciación social
Juego sobre igualdad e integración
Desarrollo vídeo Musical
08/01/2022
Desarrollo vídeo Musical

07/01/2022

07/01/2022

09/01/2022 Fiesta Despedida

09/01/2022 Fiesta Despedida y entrega de premios
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Osasun eta higiene Protokoloa

Parte hartzaileen segurtasuna bermatu ahal izateko, arau batzuk jarraituko ditugu agintari
eskudunek ezarritako irizpideak betetzeko asmoz.

Ez da Jantokirik
egongo

Protokoloa

1.5mts.

15 - 1
Maskarak
ezinbestekoak izango
dira

Segurtasun
distantzia eta
erratioak

Garbiketa
protokoloa
Kartelak
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ESKERRIK ASKO!!!

