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• Geometriako irakasle titularra. Ikerketa: Geometria sinplektikoa eta matematika-kultura. 

DivulgaMAT (Matematiken dibulgaziorako zentro birtuala) atariaren zuzendaria. European 

Mathematical Society elkartearen Raising the Public Awareness of Mathematics batzordeko 

kidea. Radio Euskadiko Graffiti (2005-2013) eta La mecánica del caracol (2013-) irratsaioetako 

ohiko kolaboratzailea. Matematikak eskola liburutegietan izeneko programaren zuzendarikidea 

(2007-). La cuarta dimensión eta El sueño del mapa perfecto (RBA, 2010) liburuen egilea. José 

María Savirón dibulgazio zientifikoko saria jaso zuen 2010ean (estatu-mailako modalitatea). 

COSCE saria jaso zuen 2011n, zientzia zabaltzen egindako lana saritzen duena. 
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“Beti uste izan dut, ikasleei eta aditu ez direnei matematikak erakargarri egiteko biderik onena 

haiengana jolasteko asmoz hurbiltzea dela”. 

Martin Gardner 

 

Jolasak gure kulturaren eta gizartearen zati garrantzitsua dira, eta hala izan dira antzinatetik. 

Pertsona guztiek, gazteenetatik zaharrenetaraino, ongi pasatzen dute jolasean.  

Jolasak hezkuntzan (batez ere, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan) erabiltzea oso baliagarria da, 

besteak beste, gazteen gaitasun intelektuala garatzeko eta gizarte-harremanak sustatzeko oso 

egokiak direlako, bai eta jolasen zeharkakotasuna dela eta (hainbat ikasgaitan erabil daitezke: 

matematikak, hizkuntza, geografia eta historia, plastika, informatika…). Ezin ahaztu, noski, 

jolasen izaera ludikoaren alderdi onuragarriak. Horrenbestez, jolasak hezkuntza 

proiektuetarako iturri oso interesgarria dira. 

Jolasak oso tresna interesgarria dira batez ere matematikaeskoletarako. Alde batetik, jolasen 

alderdi ludikoari esker ikasleen artean giro ona sortzea lortzen da eta horrek eskoletan parte 

hartzera bultzatzen ditu ikasleak. Gainera, bakarkako bat edo puzzle bat ebazteak edo 

taldekako jolas bat irabazteak bete egiten ditu ikasleak, ikasleek aldez aurreko jarrera ona 

izatea eragiten du eta autoestimua igotzen die. Baina jolasen ezaugarri bereizgarrienetako bat 

da mesede egiten diotela, lehen hezkuntzatik, buru-trebetasunen garapenari; hau da, lagundu 

egiten dute pentsamendu logikoa sustatzen, arrazoiketa-ohiturak garatzen, jolas (edo 

problema) baten aurrean analisia aplikatzen, problema sinplifikatzen (estrategia irabazleak 

bilatzea) ebaztea lortzen ez bada, eta espiritu kritikoarekin pentsatzen. Eta ona da ikastea jolas 

batean irabazteko bidea, edo problema bat ebazteko bidea, jolastea eta galtzea dela, eta hori 

ez dela txarra. Hezkuntzan helburua bidea da, eta ez horrenbeste jolasa ebaztea. 

Jolasei esker, matematikako curriculumean ageri diren gai eta trebetasun asko landu eta 

sakondu ditzakegu, batez ere Lehen Hezkuntzan; besteak beste, geometriako hainbat gai 

(perimetroa, azalera, bolumena, angelua eta forma geometrikoak, adibidez), aritmetikako 

beste hainbat (zenbakiak, eragiketak, hala nola batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa), 

kalkulurako trikimailuak eta problemak ebazteko teknikak. Jolas-mota asko daude (fitxak eta 

taula, arkatza eta papera, zenbakizkoak, posizio-aldaketak, estrategiazkoak, bakarkakoak, 

puzzle geometrikoak, etab). Hala ere, hitzaldi honetako gai nagusia Lehen Hezkuntzako 

matematiketan erabil daitezkeen zenbait jolas erraz izango dira: fitxak trukatzeko jolasak 

(igelaren jauzia, zortzi puntako izarra edo denok aldatzen dira), harriekin egiten diren jolasak 

(azkena irabazle, margarita, Nim), jolas geometrikoak (pentominoak eta tetris) eta zenbakizko 

jolasak.• 


