
Zein da zure abizenen jatorria? Nondik datoz zure sustraiak? (on-line) 

Tailer honen bidez, zeure zuhaitz genealogikoa egiteko behar diren teknika eta tresnak 

ikertzen ikasiko duzu. 

Ordutegia: asteartea 17:00etik 18:30era 

Prezioa: 100 € 

Dokumentazioaren munduan sakontzea (on-line) 

Jarduera hau online tailer bat da, eta modu atsegin, praktiko eta eguneratuan familiaren 

historia ikertzen irakatsiko da berton. Ikastaroa emango dutenek artxiboen, ikerketaren, 

historiaren, ondarearen eta oroimenaren munduarekiko duten grina partekatuko dute, gura 

duten guztiak beren arbasoengana hurbil daitezen hainbat bidetatik eta ondorengoei ere 

ondare bat laga ahal izateko. 

Ordutegia: asteartea 17:00etik 18:30era 

Prezioa: 100 € 

Osakidetzako baliabideak Interneten (on-line) 

Ikastaro honekin lortu gura da parte-hartzaileek Osakidetzaren webgunea ezagutzea, beren 

osasun-zentroa bilatzen ikastea, mediku edo erizainarekin hitzordua eskatzen edo bertan 

behera uzten ikastea, osasun-karpetara sartzen ikastea, eta webgune horrek eskaintzen dituen 

baliabide guztiak ustiatu ahal izatea. 

• 1. saioa: Proiektuaren hastapenak 

• 2. saioa: Aurretiko hitzordua 

• 3. saioa: Nire osasun-karpeta 1 

• 4. saioa: Nire osasun-karpeta 2 

• 5. saioa: Nire osasun-karpeta 3 

• 6. saioa: Web osasun-aholkularitza 

• 7. saioa: Osasun Eskola; aurkezpena eta baliabideak 

• 8. saioa: Osasun Eskola; paziente aktiboa 

• 9. saioa: Osasun Eskola; bideoteka 

• 10. saioa: Osakidetza zure mugikorrean 

• 11. saioa: Aurretiazko borondateak, laburpena eta amaiera 
 

Ordutegia: asteazkena 11:00etatik 12:00etara 

Prezioa: 64 € 

 

Osasuntsuki egungoa (on-line) 

Gehiago ikasi gura duzu zeure osasunaz? Nutrizioaz, kudeaketa emozionalaz, osasun 
prebentiboaz? Gogoko duzu eguneratuta egotea eta hedabideak jarraitzen dituzu? Baietz 
erantzun baduzu, tailer hau zuretzat da. "Osasuntsuki egungoa" tailerrean, gehien interesatzen 
zaizkizun egungo osasun-gaiei buruz eztabaidatu eta ikasiko dugu. 
 



Ordutegia: astelehena eta asteazkena 18:00etatik 19:00etara 

Prezioa: 64 € 

 

Sasoikotarrak 2.0 – 1 (on-line) 

Hutsetik hasita, zeure inguruko teknologia berrietara hurbiltzeko aukera eskaintzen dizugu; 

teknologia horiek jada erabiltzen dituzu, edo agian ez, baina eskura dituzu. Teknologia 

berrietan hasieratik murgiltzeko tailerra, zure mugikorrean, tabletean, ordenagailuan, 

smartTVn. Hau da hainbeste irrikatzen zenuen tailerra, zure IKT errealitatera egokituta! 

● 1. saioa: Posta, egutegia (Outlook, Mail, Yahoo, …) 

● 2. saioa: Kontaktuak eta oharrak. Hodeian behar egitea, hainbat gailurekin sinkronizatzea, 

batez ere smartphoneekin 

● 3. saioa: Aplikazioak, instalatzea/erostea, aplikazioen dendak, segurtasuna eta eguneratzeak.  

Zelan jarri prest zure mugikorra. Lekua aurreztu eta mugikorra ez betetzea 

● 4. saioa: Osakidetza: aurretiko hitzordua, zelan sartu, gakoak, baimenak, osasun-karpeta.  

Mugikorretarako aplikazioak.  Bizum: mugikorretik mugikorrerako ordainketa 

● 5. saioa: Dokumentuak gordetzea, posta elektronikoa jasotzea, edo transferentziak eta 

kontsultak posta elektronikoz.  Segurtasuna 

● 6. saioa: Cl@ve eta B@k, FNMT eta NANe, Interneteko segurtasuna ziurtagiri elektronikoen 

bidez. 

● 7. saioa: tresna erabilgarri gisa, aurikularrak/mikrofonoak erabiltzea entzuteko, berba 

egiteko, grabatzeko ... Smartphoneak entzute bereziko gailuetara eta ikusmen-arazoetarako 

irisgarritasun-sistemetara konektatzea. Kamera, argazki-bisorea 

● 8. saioa: Galeria, bideo-bisorea 

● 9. saioa: Argazkiak, metadatuak, deskribapenak antolatzea. 

● 10. saioa: Datuak partekatzea, zelan? Zenbat okupatzen dute?  Zer egingo dugu WhatsApp, 

email eta abarren bidez jasotzen dugunarekin?  Non gordetzen den eta noiz egiten diren 

datuen kopiak terminal mugikorretan eta tabletetan lekua egiteko. Tokiko biltegiratzea (USB 

disko gogorrak, pendriveak, …) 

Ordutegia: astelehena eta asteazkena 11:00etatik 12:00etara 

Prezioa: 68 € 

Sasoikotarrak 2.0 – 2 (on-line) 

Hutsetik hasita, zeure inguruko teknologia berrietara hurbiltzeko aukera eskaintzen dizugu; 

teknologia horiek jada erabiltzen dituzu, edo agian ez, baina eskura dituzu. Teknologia 

berrietan hasieratik murgiltzeko tailerra, zure mugikorrean, tabletean, ordenagailuan, 

smartTVn. Hau da hainbeste irrikatzen zenuen tailerra, zure IKT errealitatera egokituta! 



● 11. saioa: Google Maps Vs Apple Maps Vs Bing Maps Vs TomTom, zelan iritsi garaiz 

lekuetara, garraio publiko edo pribatuarekin. Mugikorrerako nabigatzaileak, kontuz ibiltzeko 

neurriak, segurtasuna, Waze Vs TomTom/Garmin 

● 12. saioa: Esku libreak, gailuak aurkitzea, GPS sistemak, smartwatch-ak, pultsometroak eta 

eskumuturreko kuantifikatzaileak 

● 13. saioa: Wikiloc, Garmin, … ibilbideak sortu eta kudeatzeko tresnak mendi-ibili, trekking, 

txirrindularitza, MTB eta abarretarako 

● 14. saioa: Doako vs ordaindutako liburuak irakurtzea, legezkotasuna, erabiltzaile-

esperientzia. Formatuen arteko aldeak eta gailura egokitzea, eskubide-kudeatzaileak (DRM).  

eLiburutegia/Google Books/Amazon Books/Apple … 

● 15. saioa: Liburu bat irakurtzeko gailuak: tabletak, ordenagailuak, ebook, mugikorra, … 

Audioliburuak. 

● 16. saioa: On line prentsa, webguneak, harpidetzak eta ohiko prentsa formatu elektronikoan, 

PDF bidez edo harpidetza- eta bistaratze-plataformen bidez (Kioskoymas). 

● 17. saioa: irratia, FM integratua duten gailuak, irratien web-bertsioak, app-ak dituzten 

irratiak, Podcast-ak, iVoox …  

● 18. saioa: Youtube, Vimeo, Dalealplay, Twitch…. 

● 19. saioa: Movistar, Euskaltel, Amazon video, Pluto tv…. 

● 20. saioa: Online jokoak: xakea, kartak, gurutzegramak, autodefinituak, sudokuak, … 

Ordutegia: astelehena eta asteazkena 11:00etatik 12:00etara 

Prezioa: 68 € 

 

Sasoikotarrak 2.0 – 3 (on-line) 

Hutsetik hasita, zeure inguruko teknologia berrietara hurbiltzeko aukera eskaintzen dizugu; 

teknologia horiek jada erabiltzen dituzu, edo agian ez, baina eskura dituzu. Teknologia 

berrietan hasieratik murgiltzeko tailerra, zure mugikorrean, tabletean, ordenagailuan, 

smartTVn. Hau da hainbeste irrikatzen zenuen tailerra, zure IKT errealitatera egokituta! 

● 21. saioa: Konektatu zure mugikorra, tableta, ordenagailua… honako hauekin: telebista, 

Chromecast, AppleTV, Alexa, Google Home, Apple Home Pod. Konexio-sistemak, kableak, hari 

bakoak, HDMI, SVGA, Miracast. 

● 22. saioa: Facebook 

● 23. saioa: Twitter 

● 24. saioa: Whatsapp 

● 25. saioa: Instagram 

● 26. saioa: Txatak, zaletasun bereko pertsonekin komunikatzea, bideokonferentziak  

● 27. saioa: Gimnasia-klaseak, bizitza aktiboa pantailaren atzean, zure etxetik 



● 28. saioa: Bisita birtualak museoetara, hirietara 

● 29. saioa: Zelan erabili sasoiko ataria 

● 30. saioa: Kutxabank online banka 

Ordutegia: astelehena eta asteazkena 11:00etatik 12:00etara 

Prezioa: 68 € 

 

Argazkigintza-tailerra (Bilbo enblematikoa) (on-line) 

Oro har, argazkigintzan eta, bereziki, argazkigintza digitalean jende-talde bat prestatzeko 

proiektua egituratu gura da, beraien ezagutzak erabili ahal izateko, eta horrela Bilboko leku 

enblematikoen (monumentu, eraikin eta abarren) 5 eta 10 argazki artean hartu ahal izateko. 

Ordutegia: astelehena eta asteazkena 10:00etatik 12:00etara 

Prezioa: 300 € 

 

Musika-konposizioko tailerra (on-line) 

Abestiak sortzeko musika-tresna bat modu profesionalean ezagutu barik. 

6 prestakuntza-modulu interaktibo eskaini gura dira online, herritar guztien musika-sormena 
gauzatzen laguntzeko.   
Pertsona baten musika-ideia artistikoak paperean jartzeko tresna errazak eta doakoak ematea 
da helburua.   
Ez da gura, ezelan ere, musika-prestakuntza alde batera uztea, sormenezko musika-prozesu 

ororen oinarri gisa; baina gaur egun bai laburtu daitezkeela, edo gutxienez errazago bihurtu, 

konposatzeko moduak, adibidez, gitarran nota bakoitzari letra bat emanez, ikusi den lez.  

Ordutegia: osteguna 17:00etatik 18:00etara 

Prezioa: 328 € 

 


