
 
 

BTEK BALIABIDE DIDAKTIKO GISA 2012 
 

Kaixo: 

Xabier Díaz Silvestre nauzue, BTEK Teknologiaren Interpretazio Zentroaren zuzendaria.    

Gure zentroa irakasleentzako baliabidea izan behar duela garbi daukagunez, gonbidapen 
batekin natorkizue: BTEK Baliabide didaktiko gisa 2012 jardunaldiak. 

Urriaren 16 eta 23an BTEKeko ateak zabalduko ditugu irakasleok ezagutu dezazuen. 

Ez hori bakarrik.  Horrelako proiektu bat zuen partaidetza barik alperrikakoa izango 
litzakeela uste dugunez, BTEK erakusteaz gain zuen iritzi, eskarmentu, ideiak, … geurekin 
elkarbanatu dezazuela nahi dugu. 

 

Eta beste barik hona hemen jardunaldi bi hauen egitaraua: 

 

1go jardunaldia, urriaren 16a, asteartea: 
17:00-18:00 BTEK-era bisita 1 eta 4 eremuak 

18:00-18:45 Maite Morentin (UPV/EHU) heziketa eta zientzia eta teknologia museoak 

18:45-19:45 Bioteknologia tailerra 

 

2. jardunaldia, urriaren 23a, asteartea: 
17:00-18:00 BTEKera bisita, 2 eta 3 eremuak 

18:00-18:45 Enrique Solano: Ikerbasque, ikerketa eta dibulgazioa. 

18:45-19:45 Robotika tailerra 

 

Izena emateko sakatu hemen. 
 

 

 

 

http://www.btek.org/
https://docs.google.com/a/btek.org/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDFub2wxSF8wVVNJWmRnTDZDclAwQXc6MQ


 
 

BTEK, Teknologiaren Interpretazio Zentroa 
 

Teknologia gazteengana, bereziki bigarren hezkuntzako ikasleengana hurbiltzea eta, aldi 
berean, kultura zientifiko-teknologikoa sustatzea dira BTEK, Teknologiaren Interpretazio 
Zentroaren helburu nagusiak. Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkeako 602 lursailean 
kokatutako zentroaren helburu hauek betetzeko, gune desberdinetan banatutako 
espazioa garatu da bertan. paisaian erreferente bezala ulertu zuen arkitektoak eraikina, 
kanpoaldean banatuta baina lur-azpian lotuta dauden piramide formako bi bolumenen 
bidez. Arkitekturako hainbat sari jaso ditu eraikinak. 

 

Bisitak 
 

Jatorria Argazki galeria Albisteak Harremanetarako 

 

 

 

*Maite Morentin Pascual Kimika Zientzietan lizentziatua da. Bilboko Irakasleen 
Unibertsitate Eskolako (UPV/EHU) Matematikaren eta Zientzia Esperimentalen Didaktika 
Sailean defendatu du tesia, eta Jenaro Guisasola Aranzabalen (UPV/EHUko Donostiako 
Unibertsitate Eskola Politeknikoko Fisika Aplikatua I Saileko irakaslea) zuzendaritzapean 
idatzi du. Donostiako Zientziaren Kutxagunean egin du tesia, bai eta Bilboko Irakasleen 
Eskolan ere. Gaur egun, azken horretan lanean dihardu Morentinek, irakasle titularra baita 
bertan.   Orain dela gutxi argitaratu berri du “Centros de Ciencia y visitas escolares” liburua 
Genaro Gisasolarekin batera.  Honen helburu nagusia hezkuntza zentro eta ikasketarako 
inguru ez formalen anteko zubia egitea da, batez ere zientzia zentro edo museoetara bisita 
bat ikasgelaren programazioan txertatuz. 

 

 

*Enrique Solano irakaslea (Lima, 1964), Fisikan doktorea da (Rio de Janeiroko Unibertsitate 
Federala, Brasil, 2000) eta munduko elite ikertegietan ikertzaile gisa aritu da hamar bat urte 
baino gehiago. Honela bada, Alemaniako Max Planck Optika Kuantikoko Institutuan 
(Garching) eta Ludwig Maximilian Unibertsitatean (Munich) lan egin du, baita Estatu 
Batuetan, Perun, Txilen, Frantzian eta Austrian ere. Izan ere, aipatu zentru askotan 
kolaboratzailea da egun.   2008ko maiatzetik hona, Getxon (Bizkaia) bizi da eta Ikerbasque 
Zientziarako Euskal Fundazioko irakaslea da. Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) 
Zientzia eta Teknologia Fakultatean lan egiten du, Kimika/Fisika sailean, hain zuzen. Bertan 
Doktoretza eta Doktoretzaondoko ikasketen zuzendaria da.  Solanok lantzen dituen 
ikerketa esparruak hauek dira: Informazio Kuantikoa, Optika Kuantikoa, Mekanika Kuantiko 
Erlatibista, Qubits-en (Bit kuantikoen) Teknologia Superkonduktorea eta QED 
(Elektrodinamika kuantikoa) zirkuitoak. 

http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1716&lang=eu
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1714&lang=eu
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1718&lang=eu
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=1720&lang=eu
http://www.parque-tecnologico.es/?page_id=62&lang=eu
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