
Dokumentala
Teknologia eta asmakizunak

IKERKETA PROIEKTUA

Makinak garrantzitsuak diren gai batean lantzen ari gara. Konturatzen ari 
zaretenez, teknologia funtsezkoa da gure bizimodua ulertzeko eta 
esperimentatzeko. 5-10 minutuko dokumental labur baten bidez, errealitate 
horren alderdi batzuk kontatuko dizkiguzue.



Bost asmakizun garrantzitsuenak aukeratu behar dituzue, gai honetan lanean ari garenon 
ikuspegitik. Jatorria, funtzionamendua eta aplikazioak azalduko dizkiguzue. 

Baina, gainera, asmatzaileen errealitatea hurbilagotik ikusiko dugu. Asmatzaileek beti 
asmatzen al dute modu esanguratsu batean? Aldi honetako porrot egin duten edo oso 
ibilbide laburra izan duten gutxienez hiru asmakizuni buruzko informazioa bilatu behar 
duzue: zergatik ez dute arrakasta izan? Zer ematen zuten? Zertan huts egin zuten? 

Iraganari buruzko ikuspegi hori amaitzeko, gaurkotasunera hurbilduko gara. Ba al dago 
gaur egun deigarria egin zaizuen asmakuntza-proiekturik? Bilatu gaur egungo sortzaileei 
buruzko informazioa, eta nabarmendu sortzaileetako bat eta lantzen ari den eremua, gaur 
egungo sorkuntzaren eta asmakuntzaren egoeraz jabetzeko. 

Oso interesgarria izango litzateke asmakizun horien ikuspegi kronologikoa ematea, 
lehenengo Industria Iraultzatik bigarrenera eta gaur egunera.

Gaia Gure bizitza osatzen duten 

makinak eta asmakizunak



Formatua Dokumentala

Gelan proiektatuko dugun dokumental bat grabatuko duzue eta denok batera 
ikusiko dugu. Oso ondo geratuko zaizue, baina horrek lan pixka bat eta 
zenbait tresna eskatzen ditu. Ziur guztiok edo ia guztiok grabatzeko tresnak 
dituzuela, mugikorrak balio diezaguke, baina baditugu beste aplikazio erraz 
batzuk, bideo oso xumeak editatzeko aukera ematen digutenak.

Bideo editatzeko aplikazio batzuk hauek dira: 

✴iMovie 

✴KineMaster 

✴Videorama 

✴InShot 

✴Videoshop



• Zaindu irudiak, grabazio-angeluak, koloreak, landu dokumentalaren alderdi artistikoa, 
sartzeko begietatik. 

• Gainera, belarriak ditugu, entzun beharra daukagu, hondoko musika pixka bat 
lagungarri izan daiteke enbarazu egiten ez badu, baina garrantzitsuena, zalantzarik gabe, 
ulertzea da. Kontuan izan zarata grabazioetan, saiatu soinuak eta oihartzunak saihesten 
(bereziki kanpoan grabatzen baduzue). 

• Hartualdi bat ez bada ulertzen edo gaizki entzuten bada, ez da ondo geratuko; aukera da 
ezabatzea edo azpititulatzea, hainbesterako ez bada. 

• Gidoi atsegin batek lagunduko dizue, landu ezazue. Bila ezazue modurik dibertigarriena 
edo harrigarriena ikuslea aspertu ez dadin. 

• Hautatu datu garrantzitsuak, oso gutxitan da garrantzitsua norbaiten jaioterria eta 
jaioteguna jakitea, mendea eta herrialdea esatea nahikoa izaten da, adibidez.

Aholkuak Kontuan 

hartzekoak

Gidoia 
Irudiak 
Soinua



Lantaldea
Taldeka lan egingo duzue, bakoitzaren trebetasunak aprobetxatuz 
(oso ondo grabatzen duena, ahotsik onena, ideiak erraz izaten 
dituena), baina rol iragazkorrekin; garrantzitsua da denok jakitea eta 
azken emaitzaren ardura hartzea. Zuen onena espero dugu. Gehienez 
ere hiru edo lau pertsonako taldeak osatzea iradokitzen dizuegu.



Ebaluazioa
Hau talde-lana da, eta emaitza produktu jakin bat da, baina nota ez da zertan 
berdina izan behar taldekide guztientzat. Irakaslearen behaketak, zuen 
banakako iritziak eta zuen ikaskideenak lagunduko digute ebaluazioan. 

Zuen lana kalifikatzeko denok erabiliko dugun proiektuaren ebaluazio-
errubrikatik abiatuko gara. Errubrika hori zuen taldean erabiliko duzue zuen 
produktua auto-ebaluatzeko, zuen ikaskideek beren iritziekin ebaluatuko 
dute, eta irakasleak bereak jasoko ditu irizpide horien arabera. 

Prozesua amaitzeko, taldekide bakoitzak norberaren eta taldearen lanari 
buruzko azterketa txiki bat egin beharko du, banakako nota zehazten eta 
hobekuntza-arloak ezartzen laguntzeko, talde eta parte-hartzaile gisa. 

Irakasleak ohar horiek kontrastatuko ditu bere behaketekin; izan zaitez 
zintzoa, oso positiboki baloratuko da zure lanaren eta besteen lanaren 
ikuspegi kritikoa, horrek ez du esan nahi gogorra, eskaintzeko duzun 
gaitasuna. Jarrera kritikoa baina eraikitzailea lantzea da helburua.



Bikain Oso Ondo Ondo Nahiko Hobetzeko

GIDOIA ETA 
 KOMUNIKAZIOAREN KALITATEA

Ondo aukeratutako hiztegia, 
gramatika egitura ona, zehatza eta 
interesa eragiten duena.

Ondo aukeratutako hiztegia, 
gramatika-egitura ona, batzuetan 
nahiko trinkoa da.

Hiztegi oro har zuzena, 
adierazpenen batek ez du zentzurik, 
edo errepikakorra da.

Hainbat alderdi, hiztegi edo egitura 
ez dira guztiz zuzenak berrikusi 
behar; errepikatu egiten da.

Ez da argi geratzen hari gidaria 
akatsak hiztegian eta gramatikalak.

1,5 p 1,25 p 1 p 0,75 p 0,5 p

XEHETASUN TEKNIKOAK

Irudia eta soinua ondo zainduta. Irudi eta soinu zainduak; zerbait 
ondo ulertzen ez bada azpitituluak 
daude.

Irudi eta soinu zuzenak, baina 
hartualdi batzuek ez dute zentzurik 
eta zerbait gaizki ikusten edo 
entzuten da.

Ikusten edo esaten dena ondo 
ulertzeko zailtasuna.

Kaotikoa, jarraitzeko oso zaila, 
ikusten edo entzuten denak ez du 
zentzurik.

 1,5 p 1,25 p 1 p 0,75 p 0,5 p

KALITATE ARTISTIKOA

Arreta berezia jarri behar da 
hartualdietan eta edertasunean, 
trantsizioetan, koloreen edo argiaren 
erabileran, kalitate handia.

Hartualdi ondo landuak, zuzena, 
arreta gehiegi erakarri gabe.

Oro har, ondo garatuta dago, baina 
ez dago kontu handirik 
aurkezpenean.

Ez zaio erreparatu ikusmen-
kalitateari irudi monotono eta 
aspergarriak.

Ez dago irudi onargarria erakusteko 
interesik.

1 p 0,75 p 0,5 p 0,25 p 0 p

IKERKETA
Asmakizunen eta porroten 
aukeraketa ona ikertzea ondo 
azalduta eta aspertu gabe.

Asmakizunen eta porroten hautaketa 
ona, nahiz eta batzuetan apur bat 
monotonoa izan.

kerketa oso alferrikakoa da, datu 
hutsalak, ez du harrapatzen, 
asmakizun bat falta da.

Ikerketa eza, argi dago ia ez dagoela 
informazio-iturririk, asmakizun bat 
baino gehiago falta da.

Irizpideak ez dira betetzen.

2,5 p 2 p 1,5 p 1 p 0,5 p

PROIEKTUAREN 
INTERESA

Modu atsegin eta interesgarrian 
kontatuta, erraz ikasten da 
dokumentalarekin, proposamen 
originalekin.

Interesgarria, nahiz eta batzuetan 
apur bat aspergarria edo monotonoa 
izan, ez da oso originala 
proposamena.

Datu orokorrekin kontatutako 
asmakizun tipikoak txinparta ematea 
falta da.

Ez dira leku komunetatik ateratzen, 
eskainitako datuak ez dira 
interesgarriak.

Oso aspergarria da, interesa ematea 
falta da, dokumentalak ez du 
funtzionatzen.

2,5 p 2 p 1,5 p 1 p 0,5 p

SORMENA
Originaltasunagatik nabarmentzen 
da, desberdintasuna bilatu da, 
kalitate-xehetasunak.

Originala baina nabarmendu gabea. Ez da landu ukitu berezirik ematea. Ez du harritzeko interesik bereizketa 
gehiago bila lezake.

Emaitza monotonoa eta loturarik 
gabea.

1 p 0,75 p 0,5 p 0,25 p 0 p

IRUZKINAK



Bikain Oso Ondo Ondo Nahiko Hobetzeko

INFORMAZIOAAREN 
ANTOLAKETA

Ondo aukeratutako hiztegia, 
gramatika egitura ona, zehatza eta 
interesa eragiten duena 

Ondo aukeratutako hiztegia, 
gramatika-egitura ona, batzuetan 
nahiko trinkoa da

Hiztegi oro har zuzena, 
adierazpenen batek ez du zentzurik, 
edo errepikakorra da

Hainbat alderdi, hiztegi edo egitura 
ez dira guztiz zuzenak berrikusi 
behar; errepikatu egiten da

Ez da argi geratzen hari gidaria 
akatsak hiztegian eta gramatikalak

1,5 p 1,25 p 1 p 0,75 p 0,5 p

XEHETASUN TEKNIKOAK

Irudia eta soinua ondo zainduta Irudi eta soinu zainduak; zerbait 
ondo ulertzen ez bada azpitituluak 
daude

Irudi eta soinu zuzenak, baina 
hartualdi batzuek ez dute zentzurik 
eta zerbait gaizki ikusten edo 
entzuten da

Ikusten edo esaten dena ondo 
ulertzeko zailtasuna

Kaotikoa, jarraitzeko oso zaila, 
ikusten edo entzuten denak ez du 
zentzurik

 1,5 p 1,25 p 1 p 0,75 p 0,5 p

KALITATE ARTISTIKOA

Arreta berezia jarri behar da 
hartualdietan eta edertasunean, 
trantsizioetan, koloreen edo argiaren 
erabileran, kalitate handia

Hartualdi ondo landuak, zuzena, 
arreta gehiegi erakarri gabe

Oro har, ondo garatuta dago, baina 
ez dago kontu handirik 
aurkezpenean

Ez zaio erreparatu ikusmen-
kalitateari irudi monotono eta 
aspergarriak

Ez dago irudi onargarria erakusteko 
interesik

1 p 0,75 p 0,5 p 0,25 p 0 p

IKERKETA

Asmakizunen eta porroten 
aukeraketa ona ikertzea ondo 
azalduta eta aspertu gabe

Asmakizunen eta porroten hautaketa 
ona, nahiz eta batzuetan apur bat 
monotonoa izan

kerketa oso alferrikakoa da, datu 
hutsalak, ez du harrapatzen, 
asmakizun bat falta da

Ikerketa eza, argi dago ia ez dagoela 
informazio-iturririk, asmakizun bat 
baino gehiago falta da

Irizpideak ez dira betetzen

2,5 p 2 p 1,5 p 1 p 0,5 p

PROIEKTUAREN 
INTERESA

Modu atsegin eta interesgarrian 
kontatuta, erraz ikasten da 
dokumentalarekin, proposamen 
originalekin

Interesgarria, nahiz eta batzuetan 
apur bat aspergarria edo monotonoa 
izan, ez da oso originala 
proposamena

Datu orokorrekin kontatutako 
asmakizun tipikoak txinparta ematea 
falta da

Ez dira leku komunetatik ateratzen, 
eskainitako datuak ez dira 
interesgarriak

Oso aspergarria da, interesa ematea 
falta da, dokumentalak ez du 
funtzionatzen

2,5 p 2 p 1,5 p 1 p 0,5 p

SORMENA

Originaltasunagatik nabarmentzen 
da, desberdintasuna bilatu da, 
kalitate-xehetasunak

Originala baina nabarmendu gabea Ez da landu ukitu berezirik ematea Ez du harritzeko interesik bereizketa 
gehiago bila lezake

Emaitza monotonoa eta loturarik 
gabea

1 p 0,75 p 0,5 p 0,25 p 0 p

TOTALA



AUTOEBALUAZIOA

Antolaketa

Lanaren banaketa

Puntualtasuna

Parte-hartzea

BAKOITZAREN BALORAZIOA




