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1.-LORTU NAHI DIREN HELBURUAK 

1.1 ESKOLAKO AGENDA 2030eko HELBURUAK 
  
Eskolako Agenda 2030eko helburu nagusiena bakoitzak tokiko eta munduko jasangarritasunean 
duen arduraz jabetzea da, hau da, Globalki pentsatu eta tokian jardun. Bizitzeko ohitura 
arduratsuak eta ingurumenarekiko jasangarriak izatea beharrezkoak direla aitortzea, ingurumen-
arazoak eta baliabideak amaitzeko arriskua kontuan hartuta, sentikortasunez jokatzea eta arazo 
horietaz jabetzea.  

 
Bestalde,  azpimarratu nahi ditugu ere bete nahi diren beste helburu espezifikoagoak: 
 

 Eguneroko bizitzan baliabideak arduraz erabiltzeko eta ingurumena zaintzeko irizpideak 
barne araztea: kontsumo arduratsua.  

 Gizakiak egunerokoan jarraitzen dugun ekonomia ereduaren inguruan eztabaidak sortzea: 
ekonomia linealetik ekonomia zirkularrera.  

 Baliabide naturalak erabiltzeak ingurumenerako dakartzan ondorioak ezagutzea. 
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 Gizakiok eragindako aldaketak: ingurumen-inpaktuak eta konponbideak eztabaidatzea. 

 Ingurumena zaindu beharra aitortzea eta harekiko jokabide solidarioak eta errespetuzkoak 
izatea. 

 Mundu mailan ezarri diren Garapen Jasangarrirako Helburuak ezagutzen hastea, eta 
jabetzea ez dagoelako balio duen jasangarritasunik ez badira atal sozialak, ekonomikoak eta 
ingurumenekoak aldi berean lantzen. 

 Hiri eta komunitate jasangarriak izateko Euskadi mailan eta modu zehatzagoan Gipuzkoan 
finkatu diren adierazleak ezagutzea. 

 

Azkenik aipatzeko dira lortu nahi ditugun zeharkako hiru helburu nagusienak: 

 Eskola-komunitate osoaren inplikazioa lortzea Eskolako Agenda 2030en prozesuan. 

 2030 Agendako Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) herritar guztiei ezagutzera ematea.  

 

 

1.2 EA2030  

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK: 15. GJH 
 
Garapen jasangarria gaur egungo premiak asetzeko gai den garapena da, etorkizuneko 
belaunaldiek beren beharrak asetzeko duten gaitasuna arriskuan jarri gabe. Definizio horri 
lehentasuna emanez eta arlo guztietan eraldaketa sakona emateko asmotan, Nazio Batuen 
Erakundeak 17 GJH definitu zituen. 

 
Bigarren ikasturtez aukeratutako helburua, 15.a, honela izendatuta dago:   

 
Eta oso helburu zabala denez, oraingoan kontuan izango diren helmugak, 2021-2022 ikasturtean 
lantzeko aukeratutako gaiarekin bat datozenak izango dira (zelaiak, larreak eta landare 
itsutasuna). Garrantzitsua da azpimarratzea Lurraren azaleraren laurdenak inguru duela belardi-
bioma. Giza jarduerek eta klima aldaketak eragindako baso- eta larre-gabetze eta basamortutzea 
garapen jasangarrirako erronka handia dira. 
 
 
 

 

Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu 
jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu 
jasangarrian kudeatzea, lurren degradazioa gelditzea eta 
lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea: 
lehorreko ekosistemak eta biodibertsitatearen kudeaketa 
jasangarria. 
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1.3 HEZIBERRI 2020: Lehorreko ekosistemen bizia 

Ziklo eta maila ezberdinetan landuko diren material didaktikoak, Heziberri 2020 hezkuntza-eredu 

pedagogikoaren markoak ezarritako ondorengo konpetentziak lantzen ditu, gaiarekin zerikusia 

dutenak. 

Lehen Hezkuntzaren kasuan: 
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Helburuak 

2) Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk 
aztertzea, eta iraunkortasunaren eta bizi-kalitatearen parametroak oinarri 
hartuta ikuspegi kritikoz balioestea, eguneroko bizitzan oreka ekologikoa 
babesteko eta berreskuratzeko jarrera hartze aldera.  

4) Natura-inguruneko elementu esanguratsuekin lotutako galderak eta 
problemak identifikatzea, planteatzea eta ebaztea, banaka nahiz 
elkarlanean metodologia zientifikoaren estrategiak erabiliz; … 

8) Natura-ingurunean agerian jartzen diren ezaugarriei eta erlazioei 
erreparatzea, haiei buruzko galderak egitea, identifikatzea, sailkatzea eta 
azaltzea, horretarako askotariko ikerketa-materiala erabiliz, natura-
ingurunea ulertzeko eta Lur planeta babesteak eta errespetatzeak gure 
bizitzarako nahiz etorkizuneko belaunaldientzat duen garrantziaz 
jabetzeko. 

Eduki-
multzoa 

3. multzoa. Izaki bizidunak: Izaki bizidunen, ekosistemen, haien 
ezaugarrien eta haien arteko erlazioen ezagutza jorratuko da, ingurunea 
babesteko eta zaintzeko jarrerak sustatuz. 

Ebaluazio-
irizpideak 

4) Tresna digitalak eta Internet erabiltzea, informazioa kudeatzeko eta 
esperimentu birtualak egiteko, programa eta aplikazio digital egokiak 
erabiliz eta behaketatik lortutako datuak integratuz, eta emaitzak jakitera 
emateko. 

8) Izaki bizidunen arteko erlazioa azaltzea, haien egiturak, oinarrizko 
ezaugarriak, funtzioak eta habitatak aztertuz. 

12) Gizakiaren jarduerak natura-ingurunean duen eragina azaltzea, 
argudiatuz, adibideak emanez eta haren efektuetako batzuk deskribatuz, 
eta ondorioak ateratzea.  
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Helburuak 

4) Gizakiak ingurune fisikoan eta gizarte-ingurunean dituen esku-
hartzeen zenbait adibide ikusi eta kritikoki aztertzea, 
iraunkortasunaren ikuspegitik, ingurumena eta ondare historikoa eta 
kulturala babesteko, berreskuratzeko eta kontserbatzeko jarrera 
izateko eguneroko bizitzan. 

5) Ingurune fisiko, sozial eta kulturaleko gertaerak, kontzeptuak eta 
prozesuak… kode kartografiko bidez eta errealitate geografikoak… 
adieraztea, zer gizarte-errealitatetan bizi garen ongi jakiteko. 

10) Lur planetaren egitura, … elementu geografiko nagusiak 
bereiztea, jakiteko zer nolako elkarreragina eta ondorioak dituen 
Euskal Herriko eta Espainiako kliman eta paisaietan. 

Eduki-
multzoa 

2. multzoa. Gure mundua eta haren kontserbazioa: … Paisaiako 
elementuak identifikatuko dira eta ingurune natural nagusiak 
deskribatu eta haien ezaugarriak adieraziko dira. Azkenik, gizakiak 
ingurunean duen eraginak eta ingurumen-ondorioak aztertuko dira. 
Edukien artean: klima eta klima-aldaketa. 

Ebaluazio-
irizpideak 

6) Planoak eta mapak egitea, interpretatzea eta erabiltzea, 
konbentziozko ikurrak eta eskala grafikoa kontuan izanda. 

17) Gizakiak natura-ingurunean duen portaeraren eragina azaltzea, 
baliabide naturalak irauteko moduan erabili behar direla adieraztea, 
eta gizarteek lurralde-garapen jasangarria bultzatzeko ezinbestekoan 
bete behar dituzten neurri batzuk proposatzea eta haien eragin 
onuragarria azaltzea.  
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Helburuak 

8) Ingurumenaren egoeraz ohartzea, eta kontsumo osasuntsua eta 
arduratsua egiteko jarrera izatea, eta ingurune hurbila errespetatu eta 
zaintzea (gainerakoak zaindu eta errespetatzea barne, bide-
hezkuntzaren bidez), hura kudeatzen parte hartzeko, arduraz.  

Eduki-multzoa Jarrerekin eta prozedurekin lotutako edukiak. 

Ebaluazio-
irizpideak 

25) Natura-ondasunak arduraz erabiltzea eta ingurumenaren 
kontserbazioan laguntzea, gertaerak ulertuz eta interpretatuz, 
arrazoiak aztertuz eta ondorioak aurreikusiz.  
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Bigarren Hezkuntzaren kasuan:  
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Etapako 
Helburuak 

2) Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza zientifikoa 
erabiltzea, haietan gertatzen diren interakzioak azalduz, eta 
ekosistemen oreka eta hura aldatzen duten faktoreak deskribatuz, 
horren bidez natura balioesteko eta kudeatzeko nahiz hartaz 
gozatzeko, zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten interakzioak ikuspegi kritikoz aztertzeko, eta garapen 
iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartzeko.  

3) Problemak ebaztea eta ikerketa soil batzuk egitea, banaka naiz 
lankidetzan zientziaren prozedurarekiko koherenteak diren estrategiak 
aplikatuz, hala nola azalpen-hipotesiak formulatzea, eta datuak lortzea 
eta haietatik judizioak egitea ahalbidetzen duten emaitzak eta 
ondorioak ateratzea…  

Eduki-
multzoen 
ezaugarriak 

 DBH 1.  

4. multzoa. Lur planetako biodibertsitatea: biosfera, izaki bizidunen 
sailkapena, biodibertsitatea 

DBH 3. 

5. multzoa. Gizakia eta ingurunea. Ekosistemak. 

DBH 4. 

4. multzoa. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen egitura, 
ekosistemen dinamika, gizakiaren jarduerek ekosistemetan 
eragindako inpaktuak. 

Ebaluazio-
irizpideak 

DBH 1.  

12) Izaki bizidunak sailkatzeko irizpideak aplikatzea, gako 
dikotomikoak edo beste bitarteko batzuk erabiliz, eta organismo 
ezagunenak dagokien talde taxonomikoarekin lotzea. 

13) Biodibertsitatearen garrantziaz jabetzea, bere hurbileko 
ingurunean ikerketa soilak eginez, eta aintzat hartzea desagertzeko 
arriskuan dauden espezieak babesteko beharra. 

DBH 3. 

13) Gizakiaren esku-hartzeak paisaiaren eta erliebearen modelaketan 
eta eraldaketan izan duen garrantziaz ohartzea, eta horren ondorioei 
buruz ikertzea. 

14) Inguruko ekosistema bati buruzko ikerketa soilak egitea, osagaiak 
eta desorekak eragiten dituzten faktoreak identifikatuz, eta aintzat 
hartzea ekosistemak babestearen eta kontserbatzearen garrantzia. 
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DBH 4. 

13) Ekosistema bateko osagaien eta ingurumen-faktoreen arteko 
erlazioak aztertzea, eta ingurumen-faktoreek ekosistemen orekari eta 
erregulazioari eusteko duten garrantzia balioestea. 

14) Ekosistemen eboluzio naturala interpretatzea, haietan gertatzen 
diren prozesu dinamikoak oinarri hartuta. 

15) Gizakiaren jardueren ondorioz sortutako ingurumen-arazo 
nagusiak deskribatzea, garapen iraunkorraren ikuspegitik aztertzea, 
eta banakako eta taldeko ekintza batzuen egokitasuna aintzat hartzea, 
ingurumena andeatzea eragozte aldera. 
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Etapako 
Helburuak 

1) Ezagutza zientifikoa baliatzea, zientziak eta teknologiak pertsonen 
bizitzan eta osasunean duten eragina ikuspegi kritikoz aztertzeko, bai 
eta zientziaren eta gizartearen nahiz ingurumenaren arteko 
interakzioak ere, eta ebidentzia zientifikoetan oinarritutako iritziak 
eratzeko naiz interes zientifiko-sozialeko gaietan modu aktiboan eta 
arduratsuan parte hartzeko. 

2) Problemak identifikatzea... zientziak eta teknologiak gizartearekin 
eta ingurumenarekin dituzten erlazioak aztertzeko... 

Eduki-multzoen 
ezaugarriak 

DBH 4. 

3. multzoa. Bizi-kalitatea.  

4. multzoa. Aurrerapen teknologikoak ingurumenena eragiten duten 
inpaktua .  

Ebaluazio-
irizpideak 

DBH 4.  

3) Bere iritzia eratzea, adierazpenak zehaztasunez egitea, eta 
problema-egoerei buruzko argudioak ematea, informazio zientifikoa 
bilatuz, hautatuz eta interpretatuz. 

9) Ingurumen-arazo nagusiak zein diren jakitea, arazo horiek kausak 
eta areagotzen dituzten faktoreak aztertzea zer ondorio izan 
ditzaketen, eta azaltzea, argudioan emanez. Lurreko baliabideen 
kudeaketa jasangarriaren beharra eta herritarrek horri buruzko 
sentsibilizazioa eta konpromisoak hartzearen garrantzia. 
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Etapako 
Helburuak 

2) Ingurune fisikoaren bereizgarri diren oinarrizko elementuak ingurune 
hurbiletik abiatuz identifikatzea eta kokatzea zenbait eskalatan eta 
elementu horien elkarreraginei erreparatzea, ulertzeko gizakion bizitza 
nola baldintzatzen duten eta, aldi berean, gizakiak nola eraldatzen 
dituen. Horren helburua da gizakiaren ekintzak zer gizarte-arazo eta 
ingurumen-arazo sortzen dituen ikustea eta horretaz kontziente izatea. 

5) Ondare naturala, kulturala... aintzat hartu eta errespetatzea… Eta 
hura babestu, kontserbatu eta hobetzeko erantzukizuna onartzea… 

8) Gaur egungo gizarteen arazoak zein diren jakitea, haien jatorri 
historiko-sozialak aztertzea, eta errealitateak eta egoerak 
aztertzea...pertsonen arteko eta gizarte-taldeen arteko harremanak 
hobetzeko eta baliabide naturalak arduraz erabiltzeko. 

11) Talde-lana egitea eta eztabaidetan eta debateetan parte hartzea 
jarrera konstruktiboa, irekia, arduratsua, kritikoa eta tolerantea izanda 
eta iritziak eta proposamenak behar bezala arrazoituta…  

12) Informazio geografiko eta historikoa lortzea. Horretarako, ahozko 
informazio grafikoa, ikono bidezkoa, estatistikoa eta kartografikoa 
planifikatu, aukeratu eta erlazionatu behar dute… 

Eduki-
multzoen 
ezaugarriak 

DBH 1. 
2. multzoa. Lurra eta ingurune naturalak: Gizakiaren ekintzak ingurune 
naturaletan. Planetaren biodibertsitatearen garrantzia eta hura 
kontserbatzeko beharra. 
DBH 3. 
2. multzoa. Giza espazioa. Jarduera ekonomikoak eta haiek osatzen 
dituzten espazio- eta paisaia-konfigurazioak. 

Ebaluazio-
irizpideak 

DBH 1. 

1) Gizartea hobetzeko eta natura babesteko proiektuetan konpromiso 
arduratsua hartzea, interes pertsonaleko edo/eta talde-intereseko 
arrazoietatik abiatuta hausnartuz, kritikoki hartutako erabakietatik 
abiatuta.  

8) Ondare historiko, artistiko, kultural eta naturala estimatzea eta 
balioestea... 

10) Euskal Herriko… espazio eta paisaia naturalak eratzen dituzten 
oinarrizko elementuak mapa batean aurkitzeko gauza izatea, … 

11) Gizakiaren ekintzak natura-ingurunean zer eragin dituen jakitea, 
eragin horiek deskribatzea eta aintzat hartzea, eta haien zergatiak eta 
ondorioak aztertzeko eztabaidak egitea, haiek mugatzeko beharrezkoak 
diren neurriak eta jarrerak adieraziz, direla tokikoak, direla globalak, 
natura babesteko jarduerak sustatzen inplikazio aktiboa eta arduratsua 
izateko.  
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DBH 2. 

5) Landa-eremuen eta hiri-eremuen hazkundea, hiri- eta landa-
espazioaren funtzio-desberdintasuna eta haietan gertatzen diren 
arazo batzuk aztertzea… 

DBH 3. 

13) Jarduera ekonomikoen eta norbanakoen eta taldeen portaeren 
ingurumen-eraginak ingurune hurbileko kasu baten bidez deskribatzea, 
ongi bereiztea zer jarduera diren garapen jasangarriaren aldekoak eta 
zer jarduera eragozten duten hura, eta natura babesteko jarduerak 
sustatzeko jarrera aktiboa eta arduratsua hartzea. 
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Etapako 

Helburuak 

5) …Ikasleak herritar moduan dituen betebeharrak aintzat hartu 
beharko ditu, guztienak diren ondasunak ez galtzeko eta hobetzeko 
lanean, eta bizitza errespetatu beharra ardatz hartuko du, gizarte-
garapen iraunkorrarekin bat etorriko den bizitza-proiektu bat 
eraikitzeko.  

11) Etika eta zientzia eta teknologia lotuta daudela ohartzea, 
zientziaren eta teknologiaren aurrerapenak sortutako egoera 
gatazkatsuak planteatuz eta kritika eginez, haiei buruzko iritzi moralak 
egiteko aukera ematen duten irizpide etikoak proposatzeko.  

 

 

2.- PROGRAMAREN GARAPENA 
Aurten 15. helburutik Zelaiak, Larreak eta Landare itsutasuna landuko da. Buruntzaldeako 
Urnietako ikastetxeekin batera gauzatzen dira bilerak eta Ingurugelako Josean Quijera izango da 
dinamizatzailea eta ikastetxeari dagozkion ataletaz arduratuko dena (curriculum-a eta ikastetxeko 
kudeaketa planak). Artelatzeko jarduna, herriko diagnostikoa gauzatzeko materiala prestatzea eta 
aholkularitza zerbitzua ematea izango da. Honako hau izan daiteke ikasturteko antolaketaren 
laburpena, herri diagnostikoari dagozkion ekintzak kontuan izanik. 
 

 Irailean, 1. koordinazio bilera. Koordinatzaileei motibazio jarduerak eta ikasturteko 
proposamenaren nondik norakoak helaraziko dira.  

 Urrian, gaiaren inguruko formakuntza. Ingurugelak antolatua izaten da. Aurten, Garazi 
Auzmendi izango dugu hizlari (iaz bezala). 

 Azaroan, 2. koordinazio bilera. Irakasleei bidalitako behin behineko materialen iritziak eta 
moldaketa proposamenak bilduko dira, behin betikoak egiteko.  

 Abenduan beste bilera bat proposatuko dugu, Andoaingo koordinatzaileentzat soilik, behin 
betiko herri mailako diagnostikorako sortutako materialak aurkezteko. Bilera honen beharra 
irakasleen esku geratzen da. 
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 Urtarrilean, 3. koordinazio bilera. Unean egokituko liratekeen gaiak jorratzeko.  

 Martxoan, 4. koordinazio bilera. Gure atalari dagokionean, herriko diagnostikoaren 
azterketara zuzendutako ekimenak bukatzen ariko dira eta ikasleen arteko foroa eta udalbatza 
egunak definituko dira. Horiek garatzeko erabiliko diren metodologiak ere.  

 Maiatzean, Ikasleen arteko Foroa eta  Udalbatza gauzatuko dira 

 Maiatzean, 5. koordinazio bilera, ebaluazioa egiteko tartea hartuko da.  

 
 

3. HERRIKO DIAGNOSTIKOA 
 
Iaz hasitako ildo beretik jarraituko dugu, aurtengo ikasturtea trantsizio ikasturtea izango bai da ere, 
hau da, Garapen Iraunkorreko Helburuak ezagutzen joateaz gain, aukeratutako 15. GIHan 
sakonduko dugu, oraingoan zelaiak, belardiak eta landare itsutasuna izanik sakonago landuko 
diren gaiak. Eduki guztiekin aurkezpen digital bat prestatuko dugu. Herrian, zelai eta belardien 
kudeaketari buruz dauden planak aurkezteko ere baliagarria izango da. 
 
Maila desberdinetako bi bertsio egingo genituzke, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan 
pentsatuz. Irakaslearen esku geratuko litzateke bata zein beste erabili. Aurkezpenarekin batera 
gidoia egingo da. 
Edozein eratan, behar izanez gero, material hau erabiltzeko Artelatzetik aholkularitza eskainiko 
litzateke. 
 
 

3.1. DIAGNOSTIKO ALTERNATIBOA EGITEKO MATERIAL EREDUA 
 
Proposamen hau anitza izango da eta batez ere ikasleen adinari egokitua. Gazteenekin eskolaren 
gertueneko errealitatea ezagutzera emango genuke eta handitzen doazen heinean gaia auzoan 
edota herri mailan aztertuko litzateke, nagusienekin eskualde edo haratago doan ikuspegi 
globalagoa emango zaiolarik. Ondoko taulan laburbiltzen dugu:  
 
 

MAILA EKINTZA 

Haur 
Hezkuntza 

Koloreztatzeko marrazki , eskulan, poster… 

Lehen 
Hezkuntza 

Zikloaren arabera gaia gune desberdinetan lantzea proposatuko genuke 
egokitutako fitxa baten bidez . Lanketa guneak, etxea, auzoa eta herria bere 
osotasunean izango lirateke. 

Bigarren 
Hezkuntza 

Maila honetan ere fitxa desberdinak planteatuko genituzke gaiari ikuspegi 
zabalagoa eskaintzeko eta herritik eskualde edota urrunago begira jartzeko. 

 

Diseinua Artelatzen esku geratuko litzateke, baina azken onespena Eskolako Parte-Hartze Foroak 
eman beharko luke (koordinazio bileretako partaideak), bertatik emandako iritziak barneratu eta 
behin betikoak sortuz. Laneko material guztia Drive-n zintzilikatuko da Talde-gidariko kideek eskura 
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izan dezaten eta, behar izanez, gero erabilerari buruzko azalpen zehatza emanez. Laneko fitxa 
guztiak, bi bertsiotan gauzatuko dira: bata, irakasleei zuzendutako gida liburu moduan non 
plateatutako ariketen azalpenak jartzeaz gain galderen erantzunak azalduko diren, eta bestea, 
ikasleei zuzendutako laneko fitxa, formatu digitalean eta betegarrian, hau da, ordenagailutik 
zuzenean erantzun ahal izateko.  
  
Ondoko taulan, luzatzen dugun ekintzen proposamena ikus daiteke. Kontuan izan behar da 
proposamenak direla: ekintza eta irteera hauek ez dira nahi eta nahi ez aipatutako ziklo edo 
mailetarako. Ikasturte hasieran egingo genukeen lehenengo bileran behin betiko aukeraketa egingo 
litzateke, ikastetxe bakoitzaren nahia edo beharretara moldatuz. Aurreko ikasturteko egoera 
bereziari erreparatuz, COVIDaren inguruan hain zuzen, ikastetxeetako azterketa landa lanari begira, 
ez zen behar bezala garatu. Horregatik, eta GJH berdina mantentzen delako, iazko ekintzak eskura 
edukitzea proposatzen da, nahiz eta aurtengo protagonismoa zelaiak eta larreei inguruko ekintzak 
izan. Bien arteko konbinaketa aintzat hartuko da eta Eskolen parte-hartze foroan (koordinatzaileen 
bileretan) erabakiko da nola gauzatu herriko diagnosia lantzerakoan, hau da, basoak integratuz edo 
ez.  
 

Oharra: DBHko proposamena zikloka egingo da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAILA EKINTZAK (I) EKINTZAK (II) 

Haur Hezkuntza Eskolado belaze bizia Nor bizi da gure basoetan? 

LH 1. zikloa Eskolado belaze bizia Goazen parkera 

LH 2. zikloa Belazeetako loreak Basoko altxorrak 

LH 3. zikloa Baserrietan belar ugari! Gure baso maiteak 

DBH 1. maila 

DBH 2. maila 

Heskaiak/Hesi biziak 

Belarraren inguruan Basoak atzo eta gaur 

DBH 3. maila 

DBH 4. maila 

Landare itsutasuna Ezagutzen al ditugu gure 

herriko basoak? 

Mendira daramaten bideak Gure basoen kudeaketa 

Batxilergoa -Lanbide Heziketa GJH-ak Udal mailan 
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Eskolako belaze bizia  
Haur Hezkuntza eta LH 1. zikloa 
 
Eskolaren inguruan belaze bat egonez gero, gure inguruan, 
oso gertu, aurkitu daitezkeen bizidunen inguruko 
azterketatxo bat egitea proposatzen da. Helburua, dagoen 
aniztasunaz jabetzea eta oso ohikoak diren animalia eta 
landare batzuren izenak ikastea izango da. Aukeratutako 
zenbait animalia eta loreekin aurkezpen digital txiki bat 
izango dute eskura: bitxilorea, hirusta (gorria eta zuria), 
urrebotoia, txikori-belarra, armiarma, kukurutxa, inurria, 
barraskiloa, ipurtsardea, txolarrea, zozoa, usoa...  
Eskolako kanpoaldera behatzera irten aurretik, aurkezpena 
ikusi eta bertan dauden irudiak erabiliz, kanpoan topa ditzaketen animalien eta landareen inguruan 
hitz egiteko aukera izango dute: ikasleek ezagutzen al dituzten galdetu, gustukoak ote dituzten, 
izena ezagutzen al duten, hauetaz gain besteren bat ezagutzen ote duten… Kasu honetan, LHko 
haurrekin pixka bat gehiago sakontzeko aukera izango da. 
 
Jarraian, eskola ingurura irten eta ikertzaile papera betetzea tokatuko zaie. Ea zer topatzen duten!  

 

Belazeetako loreak 
LHko 2. zikloa 
 
Herriguneko belardiak kudeatuta dauden moduan, 
belarrari ez zaio hazten uzten eta pixka bat luzatu 
orduko, moztu egiten da. Hori dela eta, ez dugu 
aukerarik izaten bertan dauden landare espezie 
ugariaz gozatzeko. Eta ez dugu ahaztu behar, 
landare espezieak ugaritzearekin batera animaliena 
ere handitzen dela. Landare horiek loratzearekin 
batera, tximeletak, erleak, matxinsaltoak eta beste 
era bateko animaliatxoak ere ugaritu egiten dira, 
gure inguruko biodibertsitatea handituz.  
 
Ekintza fase ezberdinetan antolatuko litzateke. 
Lehenik, gaian barneratzeko, gaztetxoenei eskainitako aurkezpena erabil dezakete. Bertan, oso 
modu bisualean belazeetan topa daitezkeen espezie arruntenen izenak ikasi eta aztertzeko aukera 
izango dute. Ondoren, gelatik kanpora irten eta belarra dagoen leku bat aukeratu beharko dute 
(eskola barruan edo kanpoan izan daiteke). Nahiko izango litzateke 20 m2 inguru (edo ezin bada, 
gutxiago). Gune horretako belarra nork mozten duen ezagutu ondoren (ikastetxeko mantenuaren 
arduraduna kontzertatuetan, Udala publikoetan), eskaera bat prestatu beharko dute adostutako 
garai baten bitartean belarra ez mozteko. Eta amaitzeko, udaberri aldera, bertan loratu diren 
espezieen behaketa egingo lukete. Seguru tximeleta eta abarren bisitak ugarituko direla ere! 

 

Helburu hezigarriak:  

 Ingurumenaren egoeraz 

ohartzea. 

 Izaki bizidunen ezaugarrien eta 

erlazioen ezagutza.  

Hitz klabeak: tokiko elementuak, 

animalia eta landarea.  

Helburu hezigarriak:  

 Natura-ingurunean agerian 

jartzen diren ezaugarriei eta 

erlazioei erreparatzea. 

 Natura-ondasunak arduraz 

erabiltzea.  

Hitz klabeak: tokiko elementuak, animalia 

eta landarea.  
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Baserrietan belar ugari! 
LHko 3. Zikloa  
 
Baserrietan ematen diren jarduerek herriko 
paisaian eragin zuzena dute. Urteen poderioan, 
landa lurrak ustiatzen eta moldatzen joan dira, 
baserrietako beharren arabera: baratzeak, etxeko 
abereentzako bazka lortzeko soroak, belazeak 
eta abar. Horiek guztiak gure paisaiaren parte 
egin dira.  
 
Egun, baserriak hustutzeko arriskua sufritzen ari 
diren honetan, hain hurbila izan dugun landa 
paisaia aldatzen ari da. Proposamen honetan, 
ikasleek familiako helduekin elkarrizketatxo bat izatea proposatzen dugu, beraien gaztaroko eta gaur 
egungo egoera alderatzeko. Beraien aitona-amonek baserri inguruan bizitakoak ez badira, taldeka 
elkartuz, baserriekin nolabaiteko lotura izan duten adineko pertsonekin harremanetan jar daitezke. 
Aldez aurretik, landa paisaia osatzen dituzten elementuak aztertzeko ariketa batzuk diseinatuko 
ditugu, lur motak desberdintzen ikasteko: baratze, belar-soro, bazka-larre, fruta-arbolen azpiko larre, 
mendi-larre, landare-hesi... 
 
Ustiapen mota ezberdinez aritzeaz gain, landare espezien izenaz arituko lirateke, aitona-amonek 

ezagutzen dituztenetik ikasiz. Ahozko ondarea lantzeko aukera izango lukete. 

Andoaingo udalerriari eragiten dioten hiru eremu handiak mapatzeko aukera ere izango dugu: 
hirikoa, hiri-ingurukoa eta naturala. Hirigunea asfaltoak markatzen du, eta gunerik naturalena 
basoak mugatzen du. Aldiz, herriz kanpoko eremu bat dago, beste bi eremuen ezaugarriak elkartzen 
dituena: zelaiak eta belardiak. Trantsizioko espazioa da, eta, beraz, aniztasun handikoa. Baina, 
oharkabean pasatzen da pertsonen begietara. Mapa batean jarriz gero, ikusiko dugu zein 
garrantzitsua den, batez ere hiri-eremuak aurrera egitea saihesteko, horrela naturgunea babestuz. 
 

Heskaiak/hesi biziak  
DBH 1-2 
 
Heskaiak edo landare-hesiak zuhaitz edota 
zuhaixka biziz eginda daude. Batzuek zuhaitzak 
bakarrik dituzte, besteek zuhaixkak baino ez, eta 
askok bietatik izaten dituzte. Espezie bakarra 
edo anitz izan ditzakete, eta ilara luze eta 
mehetan edo multzotan antola daitezke. Izan 
ere, landare-hesiek funtzio asko betetzen 
dituzte, eta, hala, heskaia non eta zertarako 
behar den, espezie batzuk ala besteak 
aukeratzen dira: fruitu jangarria dutenak, hosto 
erorkorrekoak edo iraunkorrekoak, adar ugari 
edo bakanak dituztenak... 

Helburu hezigarriak:  

 Ingurune fisikoaren kontzeptuak, 

prozesuak… kode kartografikoan 

eta geografikoan adieraztea. 

 Arazoak identifikatzea.  

 Ekosistemen funtzionamenduari 

buruzko ezagutza. 

Hitz klabeak: landaguneak eta natura-

ondarea.  

 

Helburu hezigarriak:  

 Ingurune fisikoaren kontzeptuak 

zein  prozesuak ezagutzea.   

 Arazoak konponbideak 

identifikatzea.  

 Ekosistemen funtzionamenduari 

buruzko ezagutza. 

Hitz klabeak: belardiak eta paisaia 

kulturala.  
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Bertaratuz, behatu, ikertu, landareak eta animaliak ezagutu… eta horren ezagutza jakitera emateko 
proposamenak azterraraziko zaie laneko fitxetan.  

 

 

Belarraren inguruan  
DBH 1-2  
Belardiak baserrien ustiapenaren atal garrantzitsua 
dira, askotan, etxeko hazienden inguruan dagoen 
guztia da. Eta jarduera honek, harreman zuzena du 
landagunean dauden belaze, belardi eta soroekin. 
Horiek mantentzeko, belarra ezin bestekoak da. Garai 
batean, baserriko familia osatzen zuten guztiek hartzen 
zuten parte belarra mozteko lanetan, eskuz egiten 
baitzen guztia. Segan aritu, belar multzoak egokitu, 
gurdiekin belarra garraiatu, idien atze-aurreak, metak 
egin... Jarduera garrantzitsua zen oso, hazienden 
neguko janaria bermatzeko. Herri-kirolen artean, lan 
hauetan oinarritutakoak ugariak dira: sega, idi-probak, lasto-jasotzea, zaku-eramatea..  
Egun berriz, lana mekanizatua dagoenez, horrelako ohiturak galdu egiten ari dira. Orain gainera, 
belarra plastikoz bildutako boletan gordetzen da eta gure paisaiatik metak desagertzen ari dira.  
  
Bi egoera horiek alderatu ondoren, egungo larreak non dauden aztertuko litzateke eta zein egoeran 
dauden. Horretarako, argazki zahar eta egungoen arteko bilduma eta konparaketa egin daiteke. 
Halaber, baserritarrekin elkarrizketak edota inkestak pasa beraien iritzia eta bizipenak jaso ahal 
izateko belardiek paisaien duten garrantzia ondorioztatzeko. Sektore honen aldarrikapenak ere 
plazaratzeko aukera egon daiteke.  
 
 

Landare itsutasuna 
DBH 3-4 
 
2020-2021 ikasturtean ateratako ondorioetako bat, 
ikasleek bertako mendietara ez direla maiz joaten 
beraien hitzetan: “Ikastetxeetatik orokorrean basora 
irteera gutxi egiten dira eta guretzat ezezagunak dira”. 
Eta herritarren artean egindako inkestetan ere, nahiz eta 
COVID19 krisiari esker gehiago hurbildu garen, 
horiekiko GABEZIAK nabarmendu ziren. Inguruko 
mendien egoeraren ezagutza maila baxua da: ez dute 
babestutako eremurik ezagutzen eta ez dakite 
babesturiko eremuak diren edo ez.  
 
Ezagutzen ez den zerbait izenik gabeko zerbait 
bihurtzen da. Ez da hemen soilik ematen den gertaera bat. Zenbait botanikarik egin dituzten 
ikerketen arabera, belaunaldiz belaunaldi landareekiko interesa eta ezagutza murrizten joan da gure 
gizartean eta egun, kosta egiten zaigu inguruan ditugun landare arruntenei izena jartzea.  
 

Helburu hezigarriak:  

 Ingurune fisikoaren kontzeptuak 

zein  prozesuak ezagutzea.   

 Arazoak identifikatzea.  

 Ekosistemen funtzionamenduari 

buruzko ezagutza. 

Hitz klabeak: belardiak eta paisaia 

kulturala.  

 

Helburu hezigarriak:  

 Ikerketa lanak egitea talde 

lanean.. 

 Ezagutza zientifikoa baliatzea.  

 Informazio geografikoa 

lortzea: kartografia erabiliz. 

Hitz klabeak: basoko elementuak eta 

natura-ondarea.  
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Honen inguruan Argia aldizkariak ateratako artikuluaren harira, maila honetako ikasleekin arazo honi 
jarri dioten izenaren inguruan lanketa egitea proposatzen da: plant blindness edo landareekiko 
itsutasuna. 
 
Aurrean ditugun arren ez ditugu ikusten (argia.eus)  

Lehenengo erronka, ikasleek bertako landare arrunt eta ezagunenak ezagutzea izango da. 
Horretarako, adibide bezala 2020-2021an aztertutako basoa eta aurtengo larre eta soroak hartuko 
genituzke aztergai. Fitxa eredu batzuk eginez, horiei buruzko ezaugarriak bildu beharko dituzte. 
Lanketa honetan, DBH 1-2ko ikasleek egindako lana erabili dezakete, herritar helduenekin bilduko 
duten informazioarekin, izendegi bat osatuz.  
 
Ondoren, lortutako emaitzarekin herritarren artean zabaltzeko tresna bat diseinatu beharko lukete. 
Eta posible izango balitz, ikastetxeen artean elkarlanean arituz, produktu bat sortu, gida bat. 
Artelatzeko diseinu departamendua prest egongo litzateke behar duenean laguntzeko.  
 

 

Mendira daramaten bideak  

DBH 3-4 
 
Ekintza honetan, mendi irteera bat prestatu 
beharko dute GRak aztertuz. Herriko bideak 
ezagutu eta iaz erabilitako metodologia oinarri 
bezala hartuz, bideko basoak ezagutu eta 
ibilbidean topatuko dituzten belardiak eta otadiak 
aztertzea proposatzen da. 
 
Albitz-belarrez osatutako belardiak, albitzak, 
habitat bereziak osatzen dituzte. Interes 
Komunitarioko Gune izendatuta daude eta 
babesturik aurkitzen dira. Landare ugariena albitz-
belarra izaten bada ere (Brachypodium pinnatum) flora eta fauna berezia izaten du: orkideoak, erbia, 
hegazti harrapariak, hegazabalak, pirripioak… 
 
Txilardiak eta otadiak ikusgarriak ez badira ere, interes handiko landaredia dute, Interes 
Komunitarioa duen sastrakadia osatuz. Sastrakadiek animalia txikiei gordetzeko eta babesteko 
aukera handiak ematen dizkie. Ugariak izaten dira: saguak, satitsuak, trikuak, erbia… Hauetaz gain 
hegazti interesgarriak ere badira: zata, buztangorri argia, pitxartxar burubeltza, beltza gorria… 

Interes Komunitario Gune bat izendatzen denean, bertan dauden landare edo animalia espezie 
baliotsuak daudela esan nahi du eta gunea babesteko oinarri bezala erabiltzen den izendapen bat 
da. Europatik arautzen den legea da. 

Hemen ere helburua produktu bat lortzea da, Artelatz SL laguntzarekin. Produktua ibilaldi bat egitea 
da eta gero sare-sozialetan ateratzea, familien eskuetan utziz.   

 

 

Helburu hezigarriak:  

 Ikerketa lanak egitea talde lanean, 

eztabaidatu jarrera konstruktiboan. 

 Arazoak identifikatzea.  

 Informazio geografikoa lortzea: 

kartografia erabiliz. 

Hitz klabeak: basoko elementuak eta 

natura-ondarea.  

 

https://www.argia.eus/argia-astekaria/2597/aurrean-ditugun-arren-ez-ditugu-ikusten
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GJH-ak Udal mailan  

Batxilergoa  

 
2020-2021 ikasturtean egindako ekintza oinarri bezala 
hartuko genuke (Herriko basoen kudeaketa).  
Baina oraingoan, ikasturte berriko espazioak gehituta 
(larreak eta zelaiak), Andoaingo Udalak dituen tresnak 
aztertuko genituzke 15. Garapen Jasangarriko 
Helburuari egiten dion ekarpenean duen eragina 
ezagutzeko. Horretarako, dituen planak ezagutu eta 
nahikoak ez direla ondorioztatzen bada, 
proposamenak egiteko aukera emango luke.  

Beste gai posible bat: mendiko abeltzaintzak duen 
garrantzia mendiko larreen paisaia mantentzeko.  
 
 
Aurreko puntuan aipatu bezala 2020/21 ikasturtean zehar izandako eragozpenagatik (COVID, 
berrogeialdiak, betebeharreko neurriak…) landutako hainbat gai ez ziren behar bezala landu. GJH 
berdina mantentzen denez basoen gaia landu nahi duten ikastetxeentzat materiala eskuragarri 
jarraituko du, aurtengo gaiarekin erabat osagarria gertatzen delako. Zerrenda honetan gogora 
ekartzen ditugu: 
 

 
 

EKINTZAK (II) 
Haur Hezkuntza Nor bizi da gure basoetan? 

LH 1. Zikloa Goazen parkera. 

LH 2. Zikloa Basoko altxorrak.  

LH 3. Zikloa Gure baso maiteak. 

DBH 1-2  Basoak, atzo eta gaur.  

DBH 3-4 Ezagutzen al ditugu gure herriko basoak? 

Batxilergoa eta Lanbide Heziketa Gure basoen kudeaketa 

Helburu hezigarriak:  

 Ikerketa soilak egitea gabeziak 

azalaraziz. 

 Arazoak identifikatzea.  

 Ekosistemen funtzionamenduari 

buruzko ezagutza. 

Hitz klabeak: basoko elementuak eta 

natura-ondarea.  
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4. BESTELAKO JARDUERAK 
 

4.1.- MOTIBAZIO JOLASA 
 

Antzararen jokoaren dinamika duen talde 
jolasa. Gaia, 15. GJHa eta “Zelaia, 
larreak eta landare itsutasuna”. 
Euskarria, 1,40 x 0,90 cm dituen eta 
erditik tolestu daitekeen taula 
metalizatua izango da, iaz jada 
eskainitakoa. Beharrezkoak diren 
tresnak ikastetxeen esku utziko ditugu: 4 
koloretako fitxa imantatu, dadoa, galdera 
eta froga zerrendak eta arauak.  
 
Euskarri handi baten bidez, gelako 
ikasleak lau taldetan banatuta, laukietatik mugituko lirateke gaiari buruzko galderak erantzunez eta 
frogak gaindituz. Jokoaren nondik-norakoak azaltzeaz gain, materiala erabiltzeko txandak eta 
egutegia antolatuko dira. Modu honetan ikastetxe bakoitzak era autonomoan erabiltzeko aukera du 
beraien barne antolaketari egokituz eskura ematen zaien baliabide hori. Galderak bi etapetara 
egokitzeko egina egongo dira baina, ahalik eta erabilgarriagoa izan dadin, jolasak aukera ematen 
du taldearen araberako galdera sorta sortzeko. 
 

4.2.- MOTIBAZIORAKO MATERIALEN BILDUMA 
 

Sarean aurki daitekeen eta gaiarekin harreman zuzena duen material anitza bildu eta irakasleen 
esku geratuko da, zikloka antolatuta: bideoak, abestiak, ipuinak, jolasak, gidak, app ezberdinak... 
Hona hemen adibidez batzuk: 
 

A. Haur Hezkuntzako taldeentzat aproposak 
 Udaberria. Bi ipuin euskaraz Vivaldiren musikaz. 

https://www.youtube.com/watch?v=y2ewrHrS-Xo (2:39). 
https://www.youtube.com/watch?v=Vcka_Mqrv58 (3:20) 

 Nola hazten dira loreak? 
Nola hazten dira loreak ? Nondik datoz haziak ? Zergatik erortzen dira hostoak ? Jakin 
hori guztia marrazki ederrez hornitutako leihatiladun liburu honetan. 

 

B. Lehen Hezkuntzako taldeentzat aproposak 
 Landareen onurak (ariketa interaktiboak). LH 1-2 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Natura_Zientziak/Landareak/Landareen_
onurak_xc424710em 

 Landareak LH 2 maila (4:52) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nt4O-Hm0wRI 

https://www.youtube.com/watch?v=y2ewrHrS-Xo
https://www.youtube.com/watch?v=Vcka_Mqrv58
https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Natura_Zientziak/Landareak/Landareen_onurak_xc424710em
https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Natura_Zientziak/Landareak/Landareen_onurak_xc424710em
https://www.youtube.com/watch?v=Nt4O-Hm0wRI
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 Landareen ugalketa sexuala LH 2 (4:18) 
https://www.youtube.com/watch?v=Pnt-PR28zKI 

 Hola, Natura.  
Natur-zaleak diren haurrentzat oso liburu/koaderno 
aproposa.  
Liburu honek natura nola behatu, nola errespetatu eta 
bere altxorrak nola bildu iradokitzen du. Begiratu ondo 
basoan egiten dituzun ibilaldiei, lorategiari, parkeari edo 
zure logelari! 

 Belar meta edo zuhatza (Bideoa, 7:35) 
“Belar ondua egiteko, belarra moztu eta jaso baino lehen, 
moztutako belardian bertan utzi ohi da ondo ihartzeko. 
Belarrak bere hezetasuna galtzen du baina oso ona da 
animalien elikadurarako. Garai batean, belarra behin 
ondo iharturik, behi-idiz tiratutako gurdian edo zaldi-
behorren gainean zamatu, eta etxeratu egiten zen. Baserriko belartegiak belar onduz 
betetzen ziren leporaino, eta horrela aseguraturik zegoen ganaduaren elikadura negu 
guztiko eta udaberriko zati batean. Askotan baserriak mendien magalean aurkitzen dira, 
edo-ta, toki malkartsu eta aldapatsuak dituzte...”  
https://www.youtube.com/watch?v=kNUMoOYwWqA 
 
 

C. Bigarren Hezkuntzako taldeentzat aproposak 

 
 Ahotsak.eus 

Andoain, Baratzea eta soroa. 43 pasarte 
https://ahotsak.eus/andoain/gaiak/090101/ 

 Amona, kontu kontari 
Baserriko lanen inguruko kontaketa 
https://www.igartubeitibaserria.eus/es/files/amona-kontu-
kontari   

 Zuhaitz eta zuhaixkak baserri eremuan: 
- Aurkezpena 

http://www.goimen.org/docs/landare_hesi_liburua.pdf 
- Landare-hesien onurak eta erabilpenak (Goimen) 

http://www.goimen.org/docs/landare_onurak.pdf 
- Landare hesietako zuhaitzen fitxak 

http://www.goimen.org/docs/landare_fitxa.pdf 

 

 Herri kirolak: aizkora, harri-jasotzea, idi-probak, asto-probak, giza probak, ingude- 
altxatzea, lasto-jasotzea, lokotx-biltzea, orga-jokoa, ontzi-eramatea, sega, sokatira, 
trontza, txinga-proba, zaku-eramatea... Jatorria eta egun eratorritako kirola. 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Herri/contenido/kirolak/herrikirolak.html 
 

 Biodibertsitatea eta Ingurumenaren ezagutza. Iñaki Sanz-Azkueren hitzaldia  (41:30) 
https://www.youtube.com/watch?v=MxwDPuGncP4 

https://www.youtube.com/watch?v=Pnt-PR28zKI
https://www.youtube.com/watch?v=kNUMoOYwWqA
https://ahotsak.eus/andoain/gaiak/090101/
https://www.igartubeitibaserria.eus/es/files/amona-kontu-kontari
https://www.igartubeitibaserria.eus/es/files/amona-kontu-kontari
http://www.goimen.org/docs/landare_hesi_liburua.pdf
http://www.goimen.org/docs/landare_onurak.pdf
http://www.goimen.org/docs/landare_fitxa.pdf
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/Herri/contenido/kirolak/herrikirolak.html
https://www.youtube.com/watch?v=MxwDPuGncP4
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 Mendiko abeltzaintza. Ganadería de montaña. Lurra sarea 
(21:58) Abereek duten garrantzia mendiko paisaia mantentzeko garaian. Elebitan, 
euskaraz eta gazteleraz. 
https://www.youtube.com/watch?v=vSoRGQhumfc 

 Zuhaitzak, loreak eta landareak ezagutzeko app-ak.   

PlantNet app, oso erabil erraza. Argazki batekin loreengatik, fruituengatik edo 
hostoengatik identifika daiteke, ia beti aukera bat baino gehiago ematen ditu. 

Google Lens-ek, landarea identifikatzeaz gain, haren ezaugarriak azaltzen dituen 
esteka batera bidaltzen zaitu. 

Arbolapp, zehazki, zuhaitzei eskainia dago, CSIC espainiarrak eta Errege Lorategi 
Botanikoak sortua, beraz, oso erabilgarria da Penintsula, Balear Uharteak eta 
Kanarietako zuhaitzentzat. 

Green Fingers baliagarria da landarea nola zaindu, noiz ureztatu eta non jarri jakin nahi 
baduzu. 

Comida Silvestre, landare basati jangarrien gida 50 landare-fitxa baino gehiagorekin 
osatua, kalean edo landetan zehar egiten diren ibilaldietan erraz aurki daitezkeenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.- KONPROMISOEN LORATEGIA 
 
Jarduera hau motibazio-faserako proposatzen da, baina azken faserako ere balio du. Iaz 
konpromisoen zuhaitza sortzea proposatu bezala eta antzeko helburuarekin, konpromisoen 
lorategia sortu daiteke. Horma-irudi handi batean, loreetan bilduz, norberak hartutako konpromisoak 
berretsi daitezke. Ikastetxeko korridoreak apaintzeko eta girotzeko aukera ederra izan daiteke. Lore 
ezberdinen ereduak eskeiniko ditugu.  
 

4.4.-HIRUHILEKO POSTERRA 
 
Andoaingo Eskolako Agenda 2030 proiektua ikasturteka antolatzen da eta ikasturtean zehar 
proiektuko fase ezberdinak lantzen ditu. Hori horrela, eta ikastetxeko ikas-komunitate ikasleak egiten 
ari diren lanez jabetzeko, fase bakoitzean poster bat diseinatuko da. Ikastetxeek aukera izango dute  
deskargatu eta beraien web gunean edo Ostadar Txokoan jartzeko. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vSoRGQhumfc
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=en
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4.5.-LEHIAKETA 
 
Landareen gida bat, ibilbide bat eta landazabaleko beste jarduera batzuk egitea planteatzen direnez, 
espezie eta paisaia jakin batzuen argazki-lehiaketa bat antolatuko dugu. Argazki horiek bozkatu eta 
onenak material didaktikoa egiteko erabiliko dira. Aukeratutako argazki gehien dituen gela izango 
da irabazlea. Saria talo tailerra eskolan bertan edo Arditurriko parketxera irteera bat izango da 
(DBHkoekin joan-etorria bizikletaz eginez). Gainera argazkiekin erakusketa egingo da entzunaldian. 

4.6.- JARDUNBIDE ONEN DEKALOGOA 
 
Ikasleek hartzen dituzten konpromisoak bateratu eta dekalogo bat osatuko dugu, ikasturtero egin 
ohi den moduan. Poster moduan diseinatu eta geletan edo ikastetxeko edozein inguruan ikusgai jar 
daiteke. Jardunbide egokien bilketa errazteko, herriko diagnostikorako landuko diren fitxetan ekintza 
edo bisita bakoitzari dagozkion jardunbide egokiei edo konpromisoei tarte bat utziko genieke.  

 

 

4.7.-EKINTZA OSAGARRIAK 
 

4.7.1.- ESKOLA BISITA: Belazeak eta landaguneak aztertuz 
 
Gaiaren inguruan intereseko eskola bisita bat antolatu daiteke habitat natural batetara. Gipuzkoako 
Parketxe Sareko ingurumen-hezitzaile adituek gidatutako irteera bat proposatzen dizuete. Bai 
Gipuzkoako Parketxe batean edota herri inguruko txangoan, naturaz gozatu, jolas egin eta gauza 
berri asko ikasteko aukera izanez. 
 

Landu daitezkeen arlo nagusiak: 

- Naturguneak eta eremu babestuak 
- Bioaniztasuna naturguneetan: 

o Larreak eta belazeak: ekosistema horien eta lurraren erabilerak historian zehar. 
o Landa gunearen garrantzia  eta paisaia kulturalaren kontzeptua. 
o Fauna: anfibioak, hegaztiak, ugaztunak, ornogabeak 
o Goroldioa, likenak eta onddoak. 

- Paisaiaren irakurketa 
- Klima-aldaketa, baso ekosistema eta natur ingurunearen arteko lotura. 

Nori zuzendua: LHko eta DBHko ikastaldeak 

 

4.7.2. UDALERRIKO BASERRIETARA BISITAN 
 
Andoaingo nekazal guneak badu bere garrantzia eta bertako produktuen sustapena eta belazeekin 
estuki lotuta dagoen paisaia kultura ezagutzea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Mota askotako 
barazkiak, garaian garaikoak, esnea eta esnekiak, lore-landare, sagardo edo eztia dira gure herriko 
nekazari zein baserritarrek gure eskura jartzen dituztenak. Eta horrekin batera, baso eta landen 
zaintzaile dira, gu zaintzen gaituzte, alegia. 
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Gure inguruko ekoizleak ezinbesteko indarra ditugu gurean etorkizun jasangarria sustraitzeko. 
Ekintza hau LH eta DBHkoei zuzenduta dago. 
 
Ezagutzen al dituzu? 
Helburua: herrian edota inguruan egon daitezkeen baserri “bisitagarriak” miatzea, jakitera ematea 
eta bista antolatzea, aukera hori hartuko duten ikastaldeei begira.  
 

 

5. KOMUNIKAZIOA  
 
Programaren zabalkundea guztiz beharrezkoa da, alde batetik herritargoak ikastetxeetan egiten ari 
diren lanen berri izateko eta bestalde, herri mailako ezagutza horrek ikasleengan izan dezakeen 
errefortzu moduan. Horretarako, udalak dituen komunikazio kanalak erabiliko ditugu. 
Bestalde, Eskolako Agenda 2030eko eragileen arteko barne-komunikazio digitala Moodle eta 
Google Drive-rekin egingo da. Halaber, COVID-19a dela eta, bideo-deirako tresnak erabiliko dira.  
Andoaingo EA2030rako sortutako Drive karpetan, EA2030k dituen fase desberdinetan sortzen diren 
materialak zintzilikatzen joango gara ikasturtean zehar. Hala nola: 

 
- PROPOSAMENA: Andoaingo Eskolako Agenda 2030 proiektuaren 2021-22 ikasturterako 

prestatutako proposamena. 
 

- HERRIKO DIAGNOSTIKOA: Lan fitxak zikloka banatuko dira Haur Hezkuntzan, Lehen 
Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan. Lehen Hezkuntzako 3.ziklotik gora pdf betegarriak 
izango dira modu digitalean landu ahal izateko. Era berean, landa-laberako beharrezkoa 
diren fitxa hauek ere inprimatzeko moduan egongo dira. 

  
- HIRUHILEKO POSTERRA: Andoaingo Eskolako Agenda 2030 proiektua ikasturteka 

antolatzen da eta ikasturtean zehar proiektuko fase ezberdinak lantzen ditu. Hori horrela, eta 
ikastetxeko ikas-komunitate ikasleak egiten ari diren lanez jabetzeko, fase bakoitzean poster 
bat diseinatuko da. Ikastetxeek aukera izango dute  deskargatu eta beraien web gunean edo 
Ostadar Txokoan jartzeko.  

 
- DEKALOGOA: Ikas-komunitateak landutako gaiaren inguruan hartutako konpromisoak 

agertuko dira bertan. Baliagarria urte batetik bestera hartutako konpromisoen jarraipena 

egiteko. 

 
- GURASOEI ZUZENDURIKO INFORMAZIOA: programaren fase ezberdinetan gurasoak 

informatuak izateko, mezuak edo parte hartzeko gonbitak prestatuko ditugu, ondoren, 
ikastetxeek dituzten mekanismo digitalak erabiliz haiei helarazteko: hasierako aurkezpena, 
inkesten emaitzak, udalbatzara joateko gonbita… 

 
- ESKOLARTEKO PARTE-HARTZE FOROA: ikasleen fororako sortuko diren material 

guztiak ere bertan zintzilikatuko dira.  
COVID 19ak sorturiko pandemiak Eskolarteko parte-hartze foroa modu presentzialean egitea 
eragotziko balu, ikasleen foroa online egingo litzateke iaz bezala hainbat aplikazioen 
laguntza izanik, Linoit edo/eta Mentimeter… esaterako.   
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Bestalde, bideo grabaketa aukera ez genuke baztertuko aurtengoan ere: Ikastetxeetan herri 
diagnostikoa egitean, lortutako emaitzekin taldeka bideo labur bat grabatzea animatuko 
ditugu, azken ikasturtean egin den moduan. Denek egin beharrean, burutuko diren jarduera 
bakoitzetik bideo adierazgarri bat izatea bilatuko da. Ondoren, bideo labur horiek elkartu eta 
editatzean, aurtengo ikasturtean burututako jarduerak modu laburtuan irudikatuta geratuko 
lirateke. Azken emaitza udaletxean egin ohi den entzunaldian ikusiko litzateke, ikasleek 
egiten duten aurkezpenean barneratuz. Horrela, saioa arinduko litzateke. Era berean, 
ikasleek hartutako konpromisoak ere bideo bidez helaraziko dira.  
 

- UDALBATZA: ikasleen forotik lortutako emaitzekin azken buletina deritzoguna sortzen dugu 
eta hau udalbatzan aurkezten da udal agintariei. Drive bidez eskura izango dute ikastetxe 
guztiek. 
 
 

6. EBALUAZIOA  
 
Koordinatzaileak dira ikastetxe bakoitzean pisu handien hartzen duten pertsonak. Hori dela eta 
beraien iritzia ezagutzea oso garrantzitsua da. Ikasturte amaieran Eskolako Parte-Hartze Foroak 
duen azken bileran prozesuko atal desberdinen ebaluaketa egingo litzateke. Ingurumen-
Hezkuntzaren arloan barneratzen diren helburu nagusiak gauzatu ote diren aztertzeaz gain, 
(jarrerak, kontzientziazio maila, sentsibilizazioa...) Artelatzeko lantaldeak suspertutako 
partaidetzaren ardatza eta ikastetxeek duten gogobetetze maila ere aztertuko genuke. 
 
 
 
 

Tolosa, 2021eko iraila 
 

 

 


