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HARRITUKO ZAITU

EZAGUTU TA-TUMEN NOBEDADEAK
HARRITUTA GERATUKO ZARA!

GAZTEENAK ERAKARTZEN DITUEN
IRAKURKETARAKO PLATAFORMA

GAMIFIKATUAREN ARRAKASTA ITZELA! GUSTATUKO ZAIZKIZU!

I BA I ZABAL

www.ibaizabal.com

EZ AL DUZU ORAINDIK
TA-TUM EZAGUTZEN?

Ezagutu liburuek bizia hartzen duten
Ibaizabal argitaletxearen irakurketarako

plataforma gamifikatua.

TA-TUMEK ENTZUTEN DIZU
Ezagutu plataforman egin ditugun hobekuntzak.
Hasiera besterik ez da! Zuen iradokizunak gauzatzeko
lanean dihardugu.

7.000 IRAKASLE!
Dagoeneko aukeratu dute TA-TUM ikasgeletako irakurketa dinamizatzeko.

150.000 IKASLE BAINO GEHIAGO!
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleek, ikertzaile literario

bihurtuta, irakurketaz gozatzen dute.

GURE ERABILTZAILEEN IRITZIAK

ALDATU MUNDUA!
Ikasleek NBEk proposatutako Garapen Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) bat 
egitera animatzeko liburu asko topatuko dituzu Ta-tumen. Irakurketaren bidez 
sormena garatzen da, eta gizarteratzea, elkarbizitza, harremana eta herritartasun 
aktiboa bultzatzen dira. Horiek guztiak hezkuntza-lege berriak, LOMLOEk, 
sustatutako kontzeptuak 

ESTRA, ESTRA!
Jaso plataformaren berrikuntza 
guztien informazioa gure
newsletterraren bidez.
Beti egunean egongo zara!

TA-TUM KAFETEGIA
Ezagutu gure bloga. Esperientziak 
partekatu eta baliabideak, ideiak eta 
iradokizunak ezagutu ahal izango 
dituzun topagunea.

500 LIBURU BAINO GEHIAGO!
Ikasturte bakoitzean irakurgai berriak gehitzen ditugu.

«Ikasleen motibazioa
 handitzen duelako gustatzen

zait Ta-tum erabiltzea. Gainera,
liburutegiko katalogoa zabala denez,
ikasleen interesen arabera proposa

ditzaket irakurgaiak». 

Sergio Sánchez
Lehen Hezkuntzako
6. mailako irakaslea

«Poztasun ikaragarria
ematen digu! Gure gelak

detektibe eskola handi bihurtzen
ditugu eta ikasleak dira ikerlari

onenak. Tresna honi esker,
irakurketaren ikasketa prozesuaren

testuingurua aldatu dugu».

José María Valpuesta
DBHko 1. mailako irakaslea

«Duela bi urte erabaki
genuen plataformaren aldeko
apustua egitea eta irakurketa

gamifikatzea. Ta-tum eta
irakurketa plan osoa izan dira

irakaskuntzaren gidari».

Óscar Garcia
Lehen Hezkuntzako
5. mailako irakaslea.  

«Plataforma honi esker,
nire ikasleek irakurketarekin
gozatzea lortu dut. Ta-tumen

liburu bakoitzak abentura, erronka
eta jolasa dakar, zirraraz betea,

eta irakurtzea plazer bihurtzen da». 

Elisa Beltrán
Lehen Hezkuntzak

2. mailako irakaslea

Belaunaldi berrientzako
irakurketa plataforma

ESTRA, ESTRA!
2021EKO NOBEDADEAK

blog.ta-tum.com/eu/
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PERTSONALIZAZIOA
Plataforma osoa editagarria eta aldagarria da, eta hala, egoera jakin bakoitzera

egokitzen da: irakurketa maila, helburuak, hiztegia eta jarduerak ikasleen
beharretara egoki daitezke.

Horrez gain, gela apaintzeko eta ikasleei Ta-tumeko detektibe giro horretan
murgiltzen laguntzeko baliabide deskargagarriak eskaintzen ditu plataformak:

agentziaren kartela, detektibe orla, dekalogoa, detektibe txartelak,
pribilegio txartelak eta irakurketa fitxak.

DETEKTIBEEN MUNDUA
Ta-tumek irakurleak detektibeen eskola entzutetsu bateko kide bihurtzeko 

abenturan barneratuko ditu: Avante eskola.

Gela literaturako detektibeen elkarte bihurtuko da eta ematen dizkieten 
kasuak argitzen hartuko dute parte.

Ezagutu Avante eskolako pertsonaiak!
Haiek gidatuko dituzte ikasleak ikerketetan.

IKERKETAK
Kasuan jarduerak daude,
hiru unetan antolatuta:
irakurri aurretik, irakurketa 
garaian eta irakurri ondoren.

SARIAK
Jarduera guztien bidez, 
puntuak, dominak eta 
izarrak irabazi eta
pertsonaiak
erreskatatzera irits
gaitezke.

KASUAK
Liburu bakoitzaren irakurketa eta jarduerak kasu bihurtzen dira.

Horiek argitzeko, irakurri eta ikaskideekin batera lan egin beharko dute 
erronka berezi batzuetan. Kasu bakoitza honako hauek osatzen dute:

AURKEZPENA
Bilaketa atalean, 
liburuaren bitxikeria 
batzuk azaltzen dira; 
desagertu diren eta 
salbatu beharko dituzten 
pertsonaia eta objektu 
batzuen berri ematen da.

SARTU TA-TUMEN ETA BETE IKASGELA IRAKURKETA ESPERIENTZIEZ!
Liburuek bizia hartzen duten irakurketarako plataforma 

IRAKURKETA
MUGAGABEAK
Liburu guztietarako

sarbidea, mugarik gabe.

LEHEN
HEZKUNTZARAKO
ETA BIGARREN

HEZKUNTZARAKO
ESKURAGARRI 
Gaika eta adinaren
arabera sailkatuta.

DISEINU
ERAKARGARRIA

Plataformak Steampunk
estetika irudikatzen du, 

irakurle gazteentzako oso 
iradokitzailea.

PLATAFORMA 
GAMIFIKATUA

Bideo jokoetako
estrategiak

erabiltzen ditu.

ERRAZA ETA
SEGURUA

Sarbidea edozein gailutatik. 
Deskargatu

liburutegiaren App-a.

PERTSONALIZAGARRIA
Sortu zure kasuak,

programatu jarduerak
eta ebaluatu ikasleen

garapena.

ETENGABEKO
BILAKAERA

Edukiak, baliabideak
eta funtzionaltasunak

zabaltzen ditugu.
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EZAGUTU TA-TUMEN 7 GAKOAK!

Hemen eskuragarri:
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