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2. ebaluaketa honetan, fisika eta kimika eta biologiako klaseetan proiektu berri
batean lanean aritu gara. Talde bakoitza proiektu teknologiko edo ikerketa-proiektua
egin behar zuen.

Gure taldean, ikerketa-proiektua egitea erabaki genuen.

Hemen, hasieran pentsatutako ideia batzuk:

● Gure lehendabiziko ideia, proiektu teknologiko bat egitea zen. Aparatu “anti
biolazio” bat egin nahi genuen. Aparatu honek, arriskuan zaudenean, botoi
espezifiko bat sakatzearekin poliziari eta familiari mezu edo dei bat egingo du
zure lokalizazioa emanez, horrela, salbatzeko aukera izango lukete.

● Hurrengo ideia, ikerketa proiektua egitea da. Psikologo asistente bat sortzea
zen app moduan. Asistente honek, elkarrizketa baten bidez aholkuak eta
ariketa batzuk emateko gai izatea da. Hainbat funtzio ditu, elkarrizketak,
aholkuak, erlaxatzeko ariketak, emozioen egunerokoa… Honekin, laguntza
psikologikoa behar dutenentzako lagun edo laguntzaile bat egitea da.

● Azkeneko eta aukeratutako ideia proiektu teknologiko bat egitea da. Aplikazio
bat sortu nahi dugu, jateko orduan zenbait zailtasun dituzten pertsonentzat.
Oso argi daukagu ez dugula dieta bat egin behar, zenbait errezeta baizik. Ez
gara nutrizionistak, bakarrik jateko orduan laguntza bat eman nahi genuen
zailtasunak dituzten pertsonei.

Gure APPa egiteko orduan, argi daukagu dieta bat ezartzea ez dela gure ideia
nagusia. Pertsona eta arazo bakoitza desberdina da eta ezin dezakegu dieta bat
jarri, nutrizioniskak eta profesionalak ez garelako.

Gure ideia nagusia eguneroko errezetak egokitzea da, modu erraz eta entretenigarri
batean osasuna mantentzeko. Osagai egokiak autatu ditugu arazo bakoitzarentzat,
osagai batzuk ordezkatu ditugu osasuna ez kaltetzeko eta errezeta orekatuak egin
ditugu.
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ABSTRACT

ARAZOA:

Geroz eta gehiago entzuten da, pertsonek elikatzerako garaian zenbait “arazo”
dituztela; horien artean alergiak, gaixotasunak (diabetesa, kolesterola,
intolerantziak…) Askotan errezeta ideia gabe geratzen dira edo zerbait jan nahi dute
baina “arazo” horiengatik ezin dute elikagai batzuk kontsumitu osasunari kalte egiten
dietelako.

KONPONBIDEA:

Zenbait “arazo” dituzten pertsonei laguntza bat eman nahi dugu eta aplikazioa idea
ona iruditu zitzaigun. Aplikazioan zenbait errezeta desberdinen ideia eman nahi
ditugu, eta honela laguntza eskeni zerbait desberdina jateko osasuna kaltetu gabe.
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ARAZOA:

Ikertutako arazoak:

● Elikadura- alergiak eta intolerantziak
● Diabetesa
● Kolesterola
● Beganismoa
● Begetarianismoa
● Errezeta-medizinalak

Elikadura-alergiak sistema inmunologikoaren gehiegizko erantzunak dira, elikagai
jakin bat kontsumitzeagatik.

Umeen %6-8 elikadura-alergiak dituzte eta dagoeneko biztanleriaren 140 milioi
pertsona elikadura-alergiak eta  intolerantziak dituzte.

Hemen adin sailkapen grafikoa:
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Diabetesa odolean dagoen glukosa maila altuegia denean agertzen da. Insulina,
hormonak laguntzen du glukosa zelulan sartzen. Baina batzuetan, ez du behar den
insulina kantitatea edo ez du batez ere eragiten eta horregatik, glukosa odolean
geratzen da.

Hona hemen urteetan zehar (10.000.000 pertsona bakoitzeko) diabetesarekin
detektatua:

Hona hemen Herrialde bakoitzetako pontzentai maila:

Kolesterola gorputz-ehunetan eta odol-plasman dagoen esterola (lipidoa) da.
Batez ere, gibel, bizkarrezur-muin, pankrea eta garunean dago.
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Errezeta-medizinalak, elikagaiak naturalak dira eta zeinbait min baretzeko
erabiltzen dira era naturalean.

Begetarianismoa, osasuna eta jakien inguruko bizi-filosofia bat da. Haren oinarri
nagusia haragia ez jatea datza; haien hitzetan “begiak dituzten izakiak ez jatea”.
Begetarianismo barruan kontzepzio eta planteamendu desberdinak ematen dira
baina, orokorrean, animaliekiko errespetuan oinarritzen dira.

Beganismoa, animaliarenganako errespetuan oinarritutako bizimodua eta filosofia
da. Beganismoak antropozentrismoa (hau da, gizakia ororen gainetik jartzea)
arbuiatzen du. Aitzitik, animalien eskubideen alde egiten du, baina betiere animalien
esplotazioaren beraren kontra, ez baita mugatzen haien bizi baldintzak hobetzeko
aldarrikatzera.
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GURE PROPOSAMENA

Gure proposamena da errezeta aplikazio bat egitea, horrela alergiak edo gaixotasunak
dituzten pertsonek eskuragarriago izate eta idea desberdinak ematea. Horrela elikatzeko
garaian errezeta errazak egin ditzekete.
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METODOLOGIA

1. Proiektua definitu.
2. Planifikazioa egin.
3. Lana banatu.
4. Ikerketa bat hasi.
5. Gaixotasun Edo arazoen ikasketa bat egin.
6. Errezeta egokiak aukeratu.
7. Errezetak euskaraz eta gaztelaniaz jarri.
8. Argazkiak eta errezetak gorde.
9. Appa sortzeko web orri bat bilatu.
10. Web orrian erregistratu.
11. Gure apparen modeloa diseinatu.
12. Zeinbat atal gehitu.
13. Atal bakoitzean informazioa sartu.
14. Dena antolatu.
15. Dena ondo dagoen zihurtatu.
16. Azkenik appa Guztiz bukatu.

EMAITZA

Gu uste genuena baino hobeto geratu zaigu, ikusita ez genekigula app bat egiten.
Nahi genuen emaitza atera dugu; errezeta aplikazio bat, eguneroko errezeta errazak baina
aldi berean elikagai desberdinekin denentzako eskuragarri egoteko.

Gure asmoa pertsona gehienek errezeta bakoitza ulertzea zen eta hori ere lortu dugu,
gaztelaniazko errezetak hartzen.
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ZER ARAZO IZAN DITUGU?
APPa egiterako orduan: Irakasleak APP INVENTOR aplikazioa proposatu zuen, gu
horrekin hasi ginen baina ez zitzaigun gustatu, orduan, beste bat probatu genuen,
GoodBarber izenekoa eta gehiago gustatu zitzaigun, azkenik hori erabili genuen.

APPko informazioa: Hasiera batean, euskeraz eta gaztelaniaz prestatu genituen errezeta
guztiak, baina dudak genituen azkenean, zein hizkuntzetan jartzeko.

Azkeneko laguntza: Zein hizkuntzetan egiteko jakiteko, eskola osoan zehar inkesta bat
zabaldu genuen, hainbat galderekin.

NOLA KONPONDU DITUGU?
Lehenengo arazoa konpontzeko, gustuko genuen web orri bat bilatu genuen. Apparen
programazioarekin hasi ginen lehenik aplikazioari itxura emanez.

Hurrengo arazoa konpondu ahal izateko, inkesta bat egin  genuen DBHko eta Batxilergoko
ikasleei GURE aplikazioaren informazioa zer hizkuntzatan jartzeko. Emaitzak begiratuta,
Gazteleraz egitea erabaki genuen. Horrela eskuragarri egongo da pertsona guztientzat,
badaude pertsona askok euskaraz hitz egiten ez dakitelako.

GURE azkeneko arazoa denbora izan da. Zenbait gauza egiteko ez geneukagun denbora
nahikoa baina azkenean dena konponduta utzi dugu.
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ESKERRAK:

DBHko eta batxilergoko ikasleak.
DBHko irakasleak.
Euskarako irakaslearentzat.
Eta era berean gure tandetxoarentzat.
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