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GURE ESKAINTZAK

Bergarako Laboratorium museoaren xedea: berrikuntza, zientzia

eta hezkuntzaren garrantzia gogoratzea eta eguneratzea.

1- Argia piztu: zientziaren sorlekua Euskal Herrian 
2- Ekonomia zirkularra. Hondakin jasangarriak: fikzioa ala errealitatea ?
3- Transgenikoak zer dira, nola sortzen dira eta zertarako balio dute ?
4- Taula periodikoa: unibertsoa osatzen duten elementuak.
5- Energia: guzti-guztiaren jatorria eta amaiera
6- Zientzia sukaldean. Kimika esperimentuak
7- Antzinako zientzialariak bihurtu gaitezen!

 



Argia piztu:
zientziaren
sorrera Euskal
Herrian

Nori zuzenduta: LH, DBH,

Batxilergoa eta Lanbide

Heziketa*

Iraupena: 3 ordu

Prezioa: 3 euro ikasleko

Noiz: ikasturte osoan zehar

Bergara Euskal Herriko zientziaren sorlekua izan da, bertan sortu

zelako zientzia eta kalitatezko hezkuntza uztartu zituen lehen

erakundea: Bergarako Errege Seminarioa. Proustek

Bergaran antolatu zuen laborategian, Elhuyar anaiek 1783. urtean

elementu kimiko berri bat aurkitu zuten: wolframa. Erakunde

honek utzitako bilduma aberatsez hornitu da Laboratorium

museoa.

Museoaren erakusketa iraunkorrak kontatzen du, alde batetik,

berrikuntza gizakion berezko gaitasuna dela, eta bestetik,

“zientzia” deitzen dugun tresnari esker, berrikuntza-ahalmena

biderkatu eta aro berri batean sartu ginela XVIII. mendetik

aurrera. Zientziaren garapenari lotuta gizartea nola aldatu den

erakusten du. Zientziaren eta gizarte-garapenaren arteko loturez

dihardu.

Erakusketa iraunkorra ezagutu eta Bergarako kaleetatik barrena

ibiliko gara, museoan ikusitakoa garai hartako (XVIII-XIX.

mendeak) testuinguru sozioekonomikoan kokatzeko. Jarduera

didaktiko honen bidez, ikasleek “Kultura Zientifikoa” landu ahal

izango dute.

*bisita guztiak ikasleen mailara egokituak izango dira



 ESKAINTZA BERRIA!

Ekonomia zirkularra.
Hondakin jasangarriak:
fikzioa ala
errealitatea?

Gure Lur planetak eskaintzen dizkigun baliabideak finitoak

dira, baina badirudi ez garela konturatzen. Izan ere, 

 baliabide horiek ustiatzen ditugun eredua ez da jasangarria ,

eta berrerabili beharrean zabortegi erraldoietan pilatzen

ditugu, baliabideak xahutuz. Produkzio erritmo honetan

jarraituz gero, lehengaien gabezia laster sumatuko dugu.

Egoeraren larritasunaz jabetuta, ekonomia eredu berriak

sortzen ari dira. Horietako bat dugu ekonomia zirkularra.

Erakusketa honetan ekonomia zirkularrean barneratuko gara,

etorkizun oparo baterako giltza izan daitekeen eredu berri

bat ikastera. Izan ere, zuek, ikasleok, zarete etorkizuna.

1. Ekonomia lineal eta zirkularraren arteko aldeak ulertuko

ditugu.

2. Hondakinetatik lehengai berriak sortzeko 6 prozesu

desberdin ikusiko ditugu.

3. Eta lehenago ikusitako guztia utopia bat ez dela ulertuko

dugu, ekonomia zirkularreko adibide arrakastatsuak ikusiz.

Nori zuzenduta: LH, DBH,

Batxilergoa eta Lanbide

Heziketa *

Iraupena: 3 ordu

Prezioa: 3 euro ikasleko

Noiz: 2022ko azaroaren 3tik 

 2023ko urtarrilaren 31ra

*bisita guztiak ikasleen mailara egokituak izango dira



Transgenikoak
zer dira, nola
sortzen dira eta
zertarako balio
dute

Tailer honetan giza zelula transgenikoak sortuko ditugu,

zehazki giza proteina batekin batera medusaren GFP

proteina fluoreszentea adierazten dutenak. Horretarako,

ingeniaritza genetikoko oinarrizko teknika bat, hots, DNA

errekonbinantearen teknika nola gauzatzen den ikasiko

dugu. Guzti hori ikasteko, liburuxka baten laguntza izango

dugu eta EHUko Farmazia Fakultateko irakasleen

gidaritzapean egongo gara.

Museora etorri aurretik Aequorea Victoria medusatik

isolatutako GFPa zer den ikusiko dugu eta pipeta bat

erabiltzen ikasiko dugu.

Museoan, oinarrizko prozedura baten bidez, gu ikertzen ari

garen proteina zelulako zein gunetan kokatzen de jaktea

lortuko dugu. Gure esperimentuaren emaitzak jasoko

ditugu eta, azkenik, transgenikoen inguruan hausnarketa

egingo dugu.Nori zuzenduta: DBH 4 eta

Batxilergoa

Iraupena: 3 ordu

Prezioa: 4 euro ikasleko

Noiz: 2023ko urtarrilean



Taula periodikoa:
unibertsoa osatzen
duten elementuak.

Milaka urte behar izan dira egungo sailkapena lortzeko. Gaur egun, taula

periodikoak 118 elementu ditu, baina Alemaniako, AEBtako, Japoniako eta

Errusiako zentro zientifiko nagusiak ikertzen ari dira, 119., 120. eta hurrengo

elementuak aurkitzen dituzten lehenak izateko.

Denborarekin, agian zu ere zientzialari horietako bat izan zintezke, eta

hurrengo elementu kimikoa aurkitu. Hori lortzeko, taula periodikoa eta nola

funtzionatzen duen pixka bat hobeto ezagutzen lagunduko dizugu.

Erakusketa honetan, ikasiko duzu:

1. Taula periodikoak izan duen bilakaera.

2. Elementu kimikoak taulan nola sailkatzen diren, atomo-zenbakiaren eta

propietate fisikoen eta kimikoen arabera.

3. Kimika dibertigarri bihurtzen duten youtuber zientzialariak.

 4.Elhuyar anaien istorio liluragarria ezagutuko duzu. Wolframa aurkitu

zuten, eta Bergaran isolatu zuten elementu kimikoa.

5.Antzinarotik erabiltzen diren elementu kimikoak ezagutuko dituzu, 118

elementutako zenbat aurkitu dituzten emakumezko zientzialariek eta zein

elementu kimiko modu artifizialean sortu diren.

6.Azkenik, jakingo duzu 90 elementu kimiko naturaletako zenbat izango

diren lortzeko zailak datozen 100 urteetan.

Nori zuzenduta: LH, DBH,

Batxilergoa eta Lanbide Heziketa *

Iraupena: 3 ordu

Prezioa: 3 euro ikasleko

Noiz: 2023ko otsailean eta

martxoan

*bisita guztiak ikasleen mailara egokituak izango dira



Energia: guzti-
guztiaren jatorria
eta amaiera

Usurbilko Lanbide Heziketako irakasleen languntzarekin, energiak

unibertsoaren eta gizateriaren bilakaeran izan duen garrantziaz

jabetuko gara, bizitza kalitatean, estatu desberdinen ekonomian eta

klima aldaketan izan duen eragina kontuan hartuz. Energia lortzeko

antzinako eta etorkizuneko sistema eta erregai desberdinak ezagutuko

ditugu eta Maila desberdinetan energia neurtuko dugu, neurri

mikroskopikoetan hasi eta kosmologikoetan amaituz.

1. Bisita egin aurretik energia lortzeko sistema desberdinen inguruko

jarduera batzuk egingo ditugu.

2. “Energia: denaren jatorria eta hasiera” erakusketa. Bisita egingo dugu

eta Energia arloko aditu batek prestatutako testuek ezinbesteko eta

oinarrizko ezagutza eskainiko digute. Bisitan bertan galdera batzuei

erantzungo diegu.

3. Laboratorium museoaren maketan instalazio berriztagarri baten

funtzionamendua simulatuko dugu.

4. Betiko sare elektrikoa eta mikrosarearen funtzionamendua ulertzeko

bideoa ikusi eta galdetegia erantzungo dugu.

5. Laborategian instalazio fotovoltaiko bat egingo dugu. Helburua argia

piztea izango da.

Nori zuzenduta: DBH 3 eta 4

Iraupena: 3 ordu

Prezioa: 4 euro ikasleko

Noiz: 2023ko apirilean



Zientzia sukaldea.
kimika esperimentuak

Gure inguruan aldaketa kimikoak etengabe gertatzen dira,

baina haietaz jabetzeko ondo behatzen ikasi behar da.

Begirada berezi hori izateko, kimikako hainbat esperimenturekin

gure ingurunean zein gure barnean gertatzen diren aldaketak

ikusiko ditugu, zientzia egunerokotasunera hurbilduz. Kimika

dibertigarria dela ikusiko duzu!

Nori zuzenduta: LH

Iraupena: 2 ordu

Prezioa: 3 euro ikasleko

Noiz: ikasturte osoan zehar



Antzinako
zientzialariak
bihurtu gaitezen!

XVIII. mendean fisika esperimentala irakasten hasi zen, oso

ondo hornitatutako fisika kabineteetan. Bertan zeuden fisika

instrumentuen laguntzarekin teorian irakatsitakoa frogatzea

lortzen zuten. Bergarako Errege Seminarioko arduradunek

hezkuntza modu horrekin bat egin zuten eta, horretarako,

zientzia instrumentu ugari erosi zituzten, horietako asko gaur

egun Laboratoriumen gordetzen direnak.

Eskaintzen den tailerraren bidez, erakusketa iraunkorreko

aintzinako instrumentuen antzekoak diren instrumentu berriak

erabiliz, fisikaren arlo desberdinetako kontzeptu batzuk

frogatzen direla ikusi ahal izango dute ikasleek.

Nori zuzenduta: LH

Iraupena: 2 ordu

Prezioa: 3 euro ikasleko

Noiz: ikasturte osoan zehar



Erreserbak egin eta
informazio gehiago jasotzeko 

laboratorium@bergara.eus
943 76 90 03

 


