
 

PARTE HARTZEKO AUKERAK 
 
“CIENCIA EN ACCIÓN”-en aurkeztutako lanak, 
modalitate ezberdinetan banatzen dira, gaien 
eta proposatutako lanen formatuaren arabera. 
Guzti horren deskribapen zehatza, 
www.cienciaenaccion.org: webgunean duzu. 
• Fisikako erakustaldiak*(Sidilab saria) 
• Matematikako laborategia*(ICMAT saria) 
• Kimikako erakustaldia* (Pasco-Prodel saria) 
• Biologia laborategia*(3Bscientific saria) 
• Geologiako laborategia*(Vernier Ibérica saria) 
• Zientzia eta teknologia* (UPC saria) 
• Jasangarritasuna*(Albedo saria) 
• Zientzia, ingeniaritza eta baloreak* 
(Ventus Ciencia saria) 
• Fisika gizartean*(RSEF saria) 
• Eszeneratzea (FOCUS saria) 
* Finalean zehar “bertan” egingo diren aktibitate 
praktikoak 
 

 

IZEN EMATEA ETA AURKEZTEKO EPEA 
 
Lanak (http://www.cienciaenaccion.org) webgunearen 
bidez aurkeztu behar dira. Horretarako, gehienez 15 
lerroko laburpen bat bidali beharko da, bai ingelesez, 
bai eta espainiar estatuan ofiziala den edozein 
hizkuntzaz edo portugesez. 
Modalitate guztietan, 2013ko maiatzaren 15ean bukatuko 
da lanak aurkezteko epea. 

• Zientziako material didaktikoak, 
interaktibo ez 
diren euskarrietan aurkez daitezkeenak 
(Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura 
Sailaren Saria) edo euskarri 
interaktiboetan 
(IBM saria) 
• Hedapen zientifikoko, metodo 
zientifikoko eta 
pentsamendu kritikoko lanak, (ARP saria) 
edozein 
euskarritan Komunikabideak (UGR saria). 
• Zientzia filme laburrak (S/M Taldeen 
sariak). 
** Finalean aurkeztu ez behar diren 

aktibitateak 

 

AURKEZPENA ETA DOKUMENTAZIOA 
 
* ikurra duten modalitateetan parte hartzea bi fasetan 
egingo da: 
• Lehenik, finalean aurkeztuko den aktibitatearen 
bideoa bidali behar da webgunearen bidez. 
• Bigarrenik, lehiaketaren azkeneko fasean publikoki 
erakutsi eta jendearen aurrean aurkeztu 
beharko dira finalera helduko diren proposamnak. 
Antolatzaileek finalistaren bidaia erabakitzen ez 
badu edo partehatzailea finalera zuzenean etorri 
ezin badaiteke, webcam bidez egingo da lanaren 
aurkezpena 
** ikurra duten modalitateetako materialak eta bideoak 
webgunearen bidez bidaliko dira eta finalean ez dira 
aurkeztuko. Modalitate horiei dagokienez, on-line 
aurkeztutako 
lanak bakarrik kontuan hartuko ditu epaimahaiak. 
Informazio gehiago www.cienciaenaccion.org 
webgunean. 
Edozein zalantza edo kontsulta egin nahi izanez gero, 
ciaccion@ma4.upc.edu helbide elektronikoan. 

ANTOLATZAILEAK: 

http://www.cienciaenaccion.org 



 

“ADOPTA UNA ESTRELLA-k” Astronomiarekiko gazteen 
interesa piztu eta sustatu nahi du. Lehiaketa, a ma 
hizkuntza espainiera edo portugesa duten lehenengo eta 
bigarren hezkuntzako ikasleentzat zuzenduta dago. 
 

MODALITATEAK 
“Investiga en Astronomía” 
Hiru ikaslek eta irakasle batek osatuko dute talde bakoitza. 
Horiek, izar edo beste zeruko objektu bat aukeratu beharko dute 
eta ikertzaileek egiten duten bezala behatu. Argazkiak lortu, bere 
objektua besteekin konparatu, aktibitate praktikoak egin eta 
horren ondorioekin txosten bat aurkeztu beharko dute. 

 
“Indaga en Astronáutica” 
Hiru ikaslek eta irakasle batek osatutako taldeei zuzenduta dago. 
Laborategi espazial batean egin dezaketen esperimentuak 
aurkez daitezke eta gure planetaz kanpo gertatzen diren 
portaeraz iker daitezke, baita ikerketa espazialeko edukiez ere. 
Horren inguruan sortutako txostena, bere aktibitate praktikoekin, 
aurkeztu beharko da. 

 

 “Habla de Astronomía” 
Ikasle taldeak (hiru baino gehiago izan daitezke) irakasle baten 
gidaritzapean, osatu behar dira. Astronomia hedatzeko lana egin 
beharko dute. Hitzaldiak, behaketak, eta erakusketak egin 
ditzakete horretarako. Azkenean, aktibitateen memoria Word 
programan aurkeztu beharko dute. 

 
Izena emateko eta aurkezteko epea 
www.cienciaenaccion.org webgunean izena eman eta gero, 
lanaren laburpena 15 lerrotan osatu behar da. Aurkezteko 
hizkuntza, beti ingelesez eta Espainian hizkuntza ofiziala den 
batean edo portugesez, izango da. Aurkezteko epea 2013ko 
maiatzaren 15ean bukatzen da. 

Aurkezpena eta dokumentazioa 
Lanen aurkezpena bi fasetan egingo da. Lehenean, txostenak edo 
memoriak, on-line jarriko dira webgunearen bidez. Bigarrenean, 
irabazleen artean izanez gero, lehiaketaren finalean zuzenean 
edo webcam bidez aurkeztu beharko da. 
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