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 1. AURKEZPENA
Ekoguneko proiektua, jasangarritasunaren alde diharduen proiektu zabal bat da eta bere barne 
hezkuntza programa desberdinak eskaintzen ditu.

Oraingo honetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) ikasleak uraren gaira hurbildu nahi ditu-
gu hiru tailer desberdinen bidez:

Zabalaga erreka ezagutzen tailerrean, ikasleek Ekoguneko erreka zein egoeratan dagoen aztertuko 
dute. Horretarako fitxa bat izango dute, taldeka puntu ezberdinak behatzen joateko errekan gora eta 
behera: uraren kutsadura (itxura, kolorea, aparrak, usaina) eta pHa, espezie inbaditzaileak, uraren 
emaria, faunarentzat oztopoak … Ondoren denen artean komentatuko dituzte emaitzak eta horren in-
guruan hausnartuko dute, konponbideak bilatuz.

Zizaredun araztegia tailerrean aldiz, ikasleek Ekoguneko araztegia bisitatuko dute. Behin ura ibaira 
garbi iristearen garrantziaz ohartu direla, araztegi bat egitea proposatuko zaie tailer honetan. Baina 
Ekoguneko araztegian bezala, ikastetxeetara eraman beharreko araztegia ez da prozesu fisikoetan 
bakarrik oinarrituko, organismo bizien bidezko ur garbiketa egiten ere ikasiko dute.

Kontsumoa arrantzatu tailerrean, ikasleek buiak arrantzatuko dituzte. Buia bakoitzak eguneroko ekintza 
desberdin bati egingo dio erreferentzia eta azpian ekintza horrek kontsumitzen duen bataz besteko ur 
kopurua markatuta egongo da. Egindako arrantzan oinarrituta, egunero erabiltzen ditugun produktu/
ekintza gehienek oinaze hidrikoa dutela hausnartuko da. Bukatzeko, ur gutxiago kontsumitzea posible 
dela ikusiko dute.

 2.HELBURUAK 

Uraren programa honek, Ekoguneko misioari jarraiki, ekologiaren kultura zabaldu, kontzientzia eta 
sentsibilizazio ekologikotik hasi eta ekintzara bultzatzeko aukerak eskaintzea du helburu nagusi. 
Ondo pasatzeko aukera ahaztu gabe, ereduak erakutsiz eta prozesuak bultzatuz, bizi-kalitatea ho-
betzeko eta gure ingurunea oparoagoa, eta iraunkorragoa bihurtzen lagunduko duten ekintzak eskura 
jartzea du helmuga.

Orokorrean, uraren kontsumo eta kalitate ikuspuntutik, Ekoguneko ur kudeaketa eta zikloa ardatz har-
tuta, uraren garapen iraunkorra sustatzea.

 3.HARTZAILEAK
Jarraian aurkezten den programa hau ikastetxe publiko, pribatu zein kontzertatuetako DBHko ikasleei 
zuzenduta dago.  

 4.PROGRAMAREN DESKRIBAPENA
Ekoguneko bisita ibilbide gisa lantzea proposatzen da: irteera aldez aurretik landuz ikasgelan, eta bi-
sita eta gero, ekintza praktiko bat eginez ikastetxean. Eskolan lantzeko ariketa hauek gida pedagogiko 
honen eta webgunean eskegita egongo diren fitxen laguntzaz bideratuko dira.

Bisitan bertan ez da fitxarik banatuko, jarduera guztiz praktikoa gauzatuko baita eta naturarekin kon-
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taktu zuzenean. 

4.1. TAILERREN SEKUENTZIAZIOA

Non egin Jardueraren izena Zertan datza Iraupena

IKASTETXEAN AURRETIK Ura: Animazioa
Berde-berdea plataforman urari
buruzko animazioa ikusi.

30 min

EKOGUNEAN

Ongi etorria Ikasleei ongi etorria egingo zaie.

TAILERRA: Zabalaga 
erreka ezagutzen

Zabalaga errekak eta orokorrean ibaiek izan 
ohi dituzten inpaktuak aztertu eta erreka
honen leheneratze prozesua ezagutu.

60 min

TAILERRA: Zizaredun 
araztegia

Ekoguneko araztegia ezagutu eta araztegi 
sinple bat eraiki ikastetxera eramateko. 60 min

TAILERRA:
Kontsumoa
arrantzatu

Gure eguneroko jardueretan eragindako
aztarna hidrikoa ezagutu. 

60 min

Agurra eta
ebaluazioa 

IKASTETXEAN ONDOREN

Gure ibaien inpaktuak 
aztertuz

Gure udalerriko ibaia aztertu eta inpaktuak 
identifikatu.

45 min

Nora doaz gure
etxeko eta
ikastetxeko ur
zikinak?

Ekoguneko uren ziklo itxia ezagutu ondoren, 
beraien etxe eta ikastetxeko ur zikinek zein 
bide egiten duten aztertu.   

45 min

4.2. JARDUEREN DESKRIBAPENA
4.2.1. Aurretik ikastetxean
Ekogunera joan baino lehen, ikasleak motibatzeko asmoz honako jarduera hauek prestatu 
dira, aldez aurretik ikastetxean lantzeko.

 1. Uraren zikloa: Animazioa

Deskribapena: Bisita egin aurretik, Ekoguneko webgunean urari buruz dagoen bideoa ikusi-
ko dute sarrera gisa. Bideo honetan uraren zenbait aspektu aurkezten dira: Uraren ezauga-
rriak, uraren sorrera, uraren zikloa, , ur eskariaren igoera, eta uraren kudeaketa.

Helburuak: Uraren ezaugarriak, aspektuak eta gaur egungo egoera ezagutzea eta Ekogune-
ra bisita egiteko grina piztea.
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Edukiak: Uraren ezaugarriak, uraren sorrera, uraren zikloa naturan eta hirian, uraren egoe-
ra eta uraren kudeaketa.

Materiala: Internet konexioa duten ordenagailuak.

Lekua: Ikasgela edo ordenagailu gela.

Iraupena: 30 min

Animazioaren lotura: http://hezkuntza.ekogunea.eus/eu/gaia/dbh/uraren-zikloa/3-57/

4.2.2. Bisitan

 1. Taldeari ongi etorria

Deskribapena: Ikasleei eta irakasleei ongi etorria emango zaie eta ondoren, Ekoguneko 
hezkuntza programari egokitutako gelan berokiak, motxilak etab. utziko dituzte.

Helburuak: Hezitzaileak eta taldea ezagutzen ez direnez, bien arteko konfiantza puntua 
sortzea eta taldea jarraian egingo diren jardueretarako zentratzea.

Iraupena: 15 min

 2. Zabalaga erreka ezagutzen

Deskribapena: Zabalaga errekara jaitsiko dira ikasleak eta errekaren gaur egungo egoera 
zein den ikusiko dute. Erreka honen leheneratze prozesua nolakoa izan den ikusiko dute. 

Ondoren, 4 talde egingo dira eta talde bakoitzari lur eremu bat irudikatzen duen egurrezko 
euskarri bat emango zaio. Talde bakoitzak ibaiaren zati bat irudikatu beharko du elementu 
desberdinak simulatzen dituzten kortxo, egur zati, tapoi edo antzekoak erabiliz. Bukatzean, 
talde bakoitzak bere zatia azalduko du eta zati guztiak elkartuko dira. Hezitzaileak luzatuko 
dizkien galderen bidez, errekaren zati edo puntu konkretu batean gertatzen dena erreka 
osoan eragina izango duen hausnartuko dute.  

Jarraian, Zabalaga errekaren gaur egungo egoera ikertuko dute. Talde bakoitzak aurretik 
banatuko zaien fitxaren atal bat beteko du, (uraren kutsadura, espezie inbaditzaileak, ur 
emaria, oztopoak faunarentzat,…) errekaren puntu desberdinei erreparatuz. 

Zabalaga errekaren azterketa bukatzean, lortutako emaitzak denen artean komentatuko 
dituzte eta horren inguruan hausnartuko dute, hobekuntzarako proposamenak luzatuz.

Helburuak: Ibaiko ekosistema ulertzea; ibaiaren zati ezberdinetan eragindako inpaktuek 
ibaiaren ibilgu osoan eragina dutela ikustea; gizakiaren eraginaz jabetzea; ibaietako inpak-
tuak identifikatzea eta aztertzea; ibaien leheneratzearen onurez jabetzea.

Iraupena: 60 min

 3. Zizaredun araztegia

Deskribapena: Ikasleak araztegira gerturatu eta Ekoguneko ur zikinak nola kudeatzen diren 
ikusiko dute. Ur zikinen ibilbidea, Ekoguneko araztegiaren funtzionamendua eta berezita-
sunak, ur zikinen berzirkulazioa eta uraren beste zenbait ezaugarri ezagutuko dituzte.

Ondoren, ikastetxera eramateko araztegi sinple bat egingo dute iragazi fisikoak zein biolo-
gikoak erabilita, eta ura hortik pasata garbiagoa ateratzen dela frogatuko dute. 

Helburuak: Ekoguneko ur zikinen tratamendua ezagutzea; ura garbitu edo iragazteko proze-
su desberdinak ezagutzea. 

Iraupena: 60 min
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 4. Kontsumoa arrantzatu

Deskribapena: Arrantza bidezko jolas baten bidez, ikasleek egunero erabiltzen ditugun pro-
duktu-ekintza gehienek aztarna hidrikoa dutela ikusiko dute eta hori gutxitzen ikasiko dute.

Helburuak: Oinatz edo aztarna hidrikoa ezagutzea; eguneroko ekintzen eta produktuen 
atzetik zer ur kontsumo dagoen ikustea; ura aurrezteko moduak ezagutzea; eguneroko 
hainbat ekintzetarako ur edangarria ez dela beharrezko ikustea eta tratatu gabeko ura era-
biltzeko aukeraz jabetzea. 

Iraupena: 60 min

4.2.3. Ondoren ikastetxean

 1. Gure ibaien inpaktuak aztertuz

Deskribapena: Ikasleek herriko ibai bat aukeratu eta honi buruzko informazio orokorra bila-
tu beharko dute. Gelakideekin informazioa partekatu ostean, gipuzkoa.eus 1:5000 bilatzaile 
geografikoan http://b5m.gipuzkoa.eus/url5000/eu/C_A115790/PUBLI_FOTO urte desber-
dinetako ortoargazkiak alderatu ditzakete. Ibaiak jasandako inpaktuak identifikatu eta bere 
egoera hobera edo txarrera egin duen hausnartuko dute, inpaktu bakoitzak dituen ondo-
rioak zeintzuk diren aztertu ondoren. 

Helburuak: Ortoargazkiak erabiliz, ibaietako inpaktuak identifikatzea eta ondorioei buruz 
hausnartzea; mapa eta ortoargazkien erabileran trebatzea.

Edukiak: Ibaien gaineko inpaktuak. 

Materiala: 
 Internet konexiodun ordenagailua.
 Interneteko lotura

Lekua: Ikasgela edo ordenagailu gela.

Iraupena: 45 min

 2. Nora doaz gure etxeko eta ikastetxeko ur zikinak?

Deskribapena: Ekoguneko uren ziklo itxia ezagutu ostean, ikasleek beraien etxeko eta ikas-
tetxeko ur zikinen bideari buruzko informazioa bilduko dute (zein araztegitara doazen urak, 
bertan zein prozesu jarraitzen duten…). 

Helburuak: beraien inguruko ur zikinen zikloa eta arazketa prozesua ezagutzea. 

Edukiak: ur zikinen arazketa prozesua. 

Materiala: 
 Internet konexiodun ordenagailua.
 Interneteko lotura.

Lekua: Ikasgela edo ordenagailu gela. 

Iraupena: 45 min
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 5.CURRICULUMAREKIN DUEN LOTURA
5.1. HELBURUAK
Programa honek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagokion uraren gaiaren inguruko zen-
bait helburu bere baitan hartzen ditu:

 Ibaiko ekosistema ulertzea.
 Ibaiaren zati ezberdinetan eragindako inpaktuek ibaiaren ibilgu osoan eragina dutela 

ikustea.
 Gizakiaren eraginaz jabetzea. 
 Ibaietako inpaktuak identifikatzea eta aztertzea. 
 Ibaien berreskurapenaren onurez jabetzea.
 Ura nola kutsatzen dugun ikustea.
 Ura arazteko eta garbitzeko moduak ezagutzea.
 Uraren oinatz hidrikoa ezagutzea.
 Uraren ezaugarriak eta euri uraren propietateak ikustea.
 Kontsumitzen dugun ur kopuruaren kantitateaz jabetzea.

5.2. EDUKIAK
Uraren programaren bidez lantzen diren edukiak honakoak dira: 

 Ibaiko ekosistema.
 Ibaiko inpaktuak.
 Ibaia eta gizakiaren arteko erlazioa.
 Uraren kutsadura organikoa.
 Uraren arazketa prozesua.
 Uraren kontsumoa.
 Euri uraren propietateak.

5.3. HEZKUNTZAKO LEGEARI EGOKITZAPENA
5.3.1. Oinarrizko konpetentziak lortzeko ekarpena
Programa honek Heziberriko abenduaren 22ko 236/2015 dekretuan aipatzen diren oinarrizko 
konpetentziak lortzeko bidea ematen du:   

 Hezkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 
 Matematikarako konpetentzia
 Zientzietarako konpetentzia
 Teknologiarako konpetentzia
 Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
 Arterako konpetentzia
 Konpetentzia motorra

5.3.2. Txertaketa kurrikularra
Ondorengo taulan tailer bakoitzean DBHko curriculumean barneratzen diren konpetentzien 
zein eduki lantzen diren adierazten da: 

ZABALAGA ERREKA EZAGUTZEN
A.1-Uraren bideoa

1.1-Zabalaga erreka ezagutzen

O.1-Gure ibaien inpaktuak aztertuz
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ZIZAREDUN ARAZTEGIA 

A.2-Uraren bideoa

1.2-Ekoguneko araztegia bisitatu

2.2-Ur filtroa egin

O.2-Nora doaz gure etxeko eta ikastetxeko ur zikinak? 

KONTSUMOA ARRANTZATU 
A.3-Uraren bideoa

1.3-Kontsumoa arrantzatu

KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 O.1 A.2 1.2 2.2 O.2 A.3 1.3

Euskara eta 
literatura eta 
gaztelania eta 

literatura

Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko diskurtsoak ulertzea 
eta interpretatzea, zenbait motatako komunikazio-egoerei aurre egiteko.

Bai ahoz eta bai idatziz modu txukun, koherente eta zuzenean espresatzea eta elkarri eragitea, eta horretan, erres-
petua, kooperazioa eta espiritu kritikoa hartzea oinarri, zenbait komunikazio-premiari modu eraginkorrean
erantzuteko.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu autonomo eta kritikoan erabiltzea, informazioa
lortzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.

Matematikarako 
konpetentzia

Banaka edo taldean, eguneroko bizitzatik ateratako problemak, beste zientzia batzuetakoak edo matematikakoak 
planteatzea eta ebaztea, eta zenbait estrategia aukeratzea eta erabiltzea, ebazpen-prozesua justifikatzea, emaitzak
interpretatzea eta egoera berrietan aplikatzea, gizarte-ingurunean modu eraginkorragoan jardun ahal izateko.

Matematikako ezagutza aplikatzea eguneroko bizitzako gertaerei eta egoerei buruzko informazioak eta mezuak 
ulertzeko, balioesteko eta sortzeko, eta beste ezagutza-arlo batzuetan erabilgarriak direla jakitea.



URA

9.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza:  BERDE BERDEAK
IRAKASLEAREN MATERIALA

KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 O.1 A.2 1.2 2.2 O.2 A.3 1.3

Biologia
eta geologia

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.

Problemak ebaztea eta ikerketa soil batzuk egitea, banaka nahiz lankidetzan zientziaren prozedurekiko kohe-
renteak diren estrategiak aplikatuz, hala nola azalpen-hipotesiak formulatzea, eta datuak lortzea eta haietatik 
judizioak egitea ahalbidetzen duten emaitzak eta ondorioak ateratzea, iritzi hutsa eta froga zehatzetan oina-
rritutako ebidentzia bereiziz, norberaren nahiz gizartearen intereseko benetako egoerei testuingurua aintzat 
hartuta heltzeko eta erabaki arduratsuak hartu ahal izateko.

Errealitatea azaltzeko eskemak egitea, kontzeptu, printzipio, estrategia, balio eta jarrera zientifikoak baliatuz, 
naturako fenomeno nagusiak interpretatzeko, eta gure gizarteko garapen eta aplikazio zientifiko eta teknologiko
garrantzitsuenak ikuspegi kritikoz aztertzeko.

Fisika eta kimika
Ezagutza zientifikoa baliatzea, naturako fenomenoak nahiz gizakiaren jarduerak eragindakoak interpretatzeko, 
eta zientziaren, teknologiaren, gizartearen eta ingurumenaren arteko interakzioak ikuspegi kritikoz aztertzeko, 
eta garapen iraunkorraren alde modu aktiboan eta arduratsuan parte hartzea.



URA

10.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza:  BERDE BERDEAK
IRAKASLEAREN MATERIALA

 6. INFORMAZIO OSAGARRIA
Ikasleentzako materialak, bibliografia edo beste informazio gehiago nahi izanez gero, www.ekogunea.eus webgunean egongo da eskuragarri. 

KONPETENTZIAK EDUKIAK A.1 1.1 O.1 A.2 1.2 2.2 O.2 A.3 1.3

Teknologia

Teknologiaren arloko objektuak eta sistemak modu metodikoan aztertzea, eta haien funtzionatzeko modua eta era-
biltzeko eta kontrolatzeko modurik egokiena ulertzea, jakiteko zertarako egin diren eta erabiltzen diren, batetik, 
eta beste arlo batzuetan ere erabil daitekeen informazioa biltzeko, bestetik.

Bide eta tresna egokien bidez, aurreikusitako edo emandako konponbide teknikoak irudikatzea eta
simulatzea. Horretarako, egokiak diren ikurrak eta lexikoa erabiliko dira, bai eta baliabide grafiko egokiak ere. 
Horren guztiaren bidez, konponbidearen bideragarritasuna eta gauzatzeko aukera aztertuko dira, eta haren 
buruzko informazioa trukatuko.

Inguruko elementu teknologikoak aise eta arduraz erabiltzea eta hobetzeko aukerak edo beste erabilera batzuk 
proposatzea, eta zenbait iturritan kontrastatzea, beharrezkoa balitz. Horren helburua da irtenbidea ematea 
bizitzako ohiko jarduneko zenbait egoerari.

Geografia eta
historia

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.


