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1. AURKEZPENA 
Unitate didaktiko honen laguntzaz, ikasleek Ekoguneko baratze parkeko nondik norakoak ezagu- 
tuko dituzte, era praktiko, didaktiko eta dibertigarri batez naturarekin kontaktu zuzenean. 

	  
	  

2. HELBURUAK 
Ekoguneko hezkuntza programaren helburu nagusia naturaren misterioak, eta bereziki nekaza- 
ritza ekologikoaren  misterioak, deskubritu, gozatu, sentitu, dastatu eta ikertzea da. Bide batez, 
inguruarekiko eta beste bizidunekiko errespetua eta zaintzea bilatuko da egunerokotasunean 
ohitura jasangarriagoak sustatuz eta praktikara pasatuz. 

	  
	  

3. PROGRAMAREN DESKRIBAPENA 
Ekoguneko bisita Unitate Didaktiko baten zati gisa lantzea proposatzen da, ibilbide baten parte: 
Irteera aldez aurretik landuz ikasgelan, eta bisita eta gero, ekintza praktiko bat eginez ikasgelan 
berriro. Ikasgelan lantzeko ariketa hauek gida pedagogiko honen eta webgunean eskegita egon- 
go diren fitxen laguntzaz bideratuko dira. 

Bisitan bertan ez da fitxarik banatuko guztiz praktikoa eta naturarekin kontaktuan gauzatuko 
baita. Gainera baratzarekin lotuta daudenez, bisita egitean sasoian sasoiko egoerara eta bizidu- 
netara moldatuko dira edukiak. 

	  
UNITATE DIDAKTIKOAREN SEKUENTZIAZIOA 

	  
	  

	  

Non egin 
	  

Ekintzaren izena 
	  

Zertan datza 
	  

Iraupena 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
IKASTETXEAN 

	  
	  
Baratzea 
(animazioa) 

	  
	  
Hezkuntza programaren webgunean 
nekazaritzaren hastapenak, baratza 
ekosistema eta nekazaritza ekologikoari 
buruzko animazioa. 

	  
	  
	  
	  
15 min 

	  
	  
	  
	  
Jarduerak 

	  
	  
Bideoko edukien inguruan trebatzeko 
ariketak Hezkuntza programaren 
webgunean. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
1 ordu 
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Non egin 
	  

Ekintzaren izena 
	  

Zertan datza 
	  

Iraupena 

EK
O

G
U

N
EA

N
 

Baratze Eskolan Ongietorria eta 
kit-aren banaketa 

Ongietorria emango zaie  eta Baratze 
Eskolara zuzenduko dira ikasleak. 
Bertan ikasleak 5 taldetxotan banatu 
eta baratzean erabiltzeko materiala 
banatuko zaie. 

15 min 

Baratze eskolan Baratze eskolara 
bisita 

Aurretik modu praktikoan landutakoa 
benetan nola aplikatzen den ikusteko 
eta landutako gaiak hobetzeko, baratze 
eskolako eremu ezberdinetan zehar 
bisita egin eta informazio jakin bat 
topatu beharko dute, gero guztien 
artean erantzun egokiak adostuz. 

40 min 

Masusta gelan Hazien mundua Auto-hornikuntzaren kontzeptuan 
oinarrituta nekazaritza ekologikoan 
norberak bere haziak sortzearen 
garrantzia ulertzeko asmoz, ikasleek 
hazi mota ezberdinak aztertu eta 
biltegiratzeko prestatuko dituzte. 
Fruitu ezberdinak banatuko zaizkie 
ikasleek fruituak identifikatu eta 
disekzio bidez fruituan hazia topatu 
eta atera dezaten. 

30 min 

Baratze Parkean Barazkien bila Baratze Parkeko baratzeak aztertu: 
barazki taldeen ezaugarriak, noiz eta 
nola landatu eta beharrak 
ondorioztatu. 

30 min 

Baratzean, 
sukaldean 

Landareak 
sendatzeko 
landareak 

Baratzeko bizidun ez onuragarriak 
deuseztatzeko erabiltzen diren 
erremedio natural mota ezberdinak 
prestatzeko jarduera. 

40 min 

Baratze eskolan, 
baratze parkean 
(beharren 
arabera) 

Auzolanean landa 
landuz 

Ekoguneko baratza komunitarioan, garai 
bakoitzean egokitzen diren lanak egin, 
guztion artean Ekoguneko baratza man- 
tenduz. Jarduera honen bidez programa 
didaktikoan parte hartuko duten talde 
guztiek Ekoguneko baratzeak man- 
tentzeko lanen bat egingo dute. 

30 min 

Kutxa 
Ekoguneko 
eraikinean 

Bizikidetza bizi PAUSOAK programakoen lana 
ezagutu eta elkarrekin jarduerak 
egin. 

Ordu 1 



Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
Unitate Didaktikoa: Berde-Berdeak 

Irakaslearentzako gida pedagogikoa 
5 

	  

	  

	  

Baratze Eskolan Baratzea patioan Baratzea patioan edo gela barruan 
jartzeko irizpideak. 

40 min 

IKASTETXEAN Gure baratze 
proiektua 

Ekogunean ikusi eta ezagututakoa 
kontuan izanda ikastetxean baratzea 
ezartzeko proiektua edo dagoeneko 
duten baratzea hobetzeko proiektua 
gauzatzeko jarduera. 

Ikasturtean 
zehar 
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JARDUEREN DESKRIBAPENA: 

BISITA AURRETIK IKASTETXEAN LANTZEKO JARDUERAK: 

Ekogunera joan baino lehen, ikasleak motibatzeko asmoz honako jarduera hauek prestatu 
dira, aldez aurretik ikastetxean lantzeko. 

	  

BARATZEA (ANIMAZIOA) 

- Deskribapena: Kutxa Ekoguneko Hezkuntza programaren webgunean 
hezkuntza.ekogunea.eus BARATZA gaiaren izenpean eskegita egongo diren hiru 
bideoak dira. Hauetan nekazaritzaren hastapenak, baratzaren ekosistema eta 
nekazaritza ekologikoaren kontzeptua eta ba- ratzezaintzarekin lotutako beste 
hainbat gai landuko dira: lurraren egitura eta garran- tzia, izurriteen kontrola, 
errotazioak, … 

- Helburua: Alde batetik ikasleen artean Ekogunera etortzeko grina piztu. Bestalde, 
nekazaritza ekologikoaren ezaugarri nagusiak ezagutu eta gai honekin lotura estua 
duten beste hainbat azpi-gai landu: historia, fotosintesia, bioaniztasuna, nekazaritza 
mota ezberdinak eta hauen ondorioak, … 

- Nola?: 

• Kutxa Ekoguneko Hezkuntza programaren webgunean sartu aurretik ikasleei 
azalduko zaie plataforma honen bidez landuko duten guztia Ekogunera egingo 
duten bisitarekin loturik dagoela. 

• Jarraian bideoak ikusiko dituzte eta hauek amaitzean egokia litzateke bertan jo- 
rratzen diren gaien inguruan ikasleen ekarpen edo eta iritziak jasotzea, horreta- 
rako zenbait galdera luzatu daitezke: (Zuen etxeetan kontsumitzen diren barazkiak 
non erosten dira?(azokan, supermerkatuan..) Zein ekoizpen motakoak direla uste 
duzue?, Gure herrialdean nekazaritza mantentzea garrantzitsua al da? Zergatik? 
Nekazari gisa lan egitea gustatuko litzaizueke? Zergatik?....) 

- Materiala: Ordenagailua eta interneteko konexioa 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: Animazioen iraupena 15 minutu 
	  
	  

BARATZEA BIDEOAREN JARDUERAK 

- Deskribapena: Kutxa Ekoguneko Hezkuntza programaren webgunean baratzeko 
produktuen aniztasunarekin trebatzeko jolas ezberdinez osatutako jarduera BARATZA 
gaiaren izenpean eskegita. Emandako erantzunen arabera ikasleek puntuazio jakin 
bat lortuko dute. 

- Helburua: Baratzean aurkitu ahal izango dituzten produktuak identifikatu, baratzeko 
aniztasunaz jabetu, Ekogunean landuko diren hainbat kontzepturen sarrera egin eta 
Ekogunera bisita egiteko grina piztu. 

- Nola?: 
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• Jarduerak egin aurretik bertan landuko dutena Ekogunean landuko dutenaren 
sarreratxoa dela adieraziko zaie. 
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• Ikasleek banaka zein taldeka lan egin dezakete eta erantzunak bilatzeko internet 
eta liburuak bezalako baliabideak kontsulta ditzakete. Ikasleek ahalik eta modu 
autonomoenean lan egin dezaten komeni da. 

- Materiala: Ordenagailua eta interneteko konexioa 

- Lekua: Ikasgela 

- Iraupena: Ordu 1 
	  
	  

EKOGUNEAN LANTZEKO HAUTAZKO ARRATSALDEKO EKINTZA 

Ekogunean egun osoko egonaldia egin nahi duten taldeentzat arratsalderako honako hau- 
tazko ekintza autonomoa eskaintzen da: 

- Deskribapena: Ekogunean emandako materiala eta jarraibideak erabiliz irakasle 
eta ikasleek modu autonomoan ureztatze sistema desberdinak lantzeko jarduera 
da. Gainera Baratza eskola era autonomoan bisitatzeko aukera ere izango da. 

- Helburua: Etorkizunean eskolako baratza era autonomoan kudeatzeko gai izan eta 
hobekuntzak txertatu. Hobekuntza horiek praktikara pasatzeko gai izan. 

-Nola?: 

• Goizeko ekintzak amaitzean Ekoguneko hezitzaileak hautazko arratsaldeko 
ekintza gauzatzeko azalpen eta materialak emango dizkio irakasleari. Eta material 
eta eredu ezberdinak erabiliz ureztatze sistema ezberdinak landuko dira. 

• Horrez gain, baratzea kudeatzeko modu eta ideia ezberdinak ezagutzeko Baratza 
Eskola bisitatu daiteke. 

- Materiala: Ureztatze sistema ezberdinak eraikitzeko Ekogunetik luzatutako mate- 
riala. 

- Lekua: Ekogunea 

- Iraupena: 2 ordu 
	  
	  

BISITA ONDOREN IKASTETXEAN LANTZEKO JARDUERAK: 
	  

GURE BARATZE PROIEKTUA 

- Deskribapena: Ekogunean ikusi eta ezagututakoa kontuan izanda, ikastetxean ba- 
ratzea ezartzeko proiektua edo dagoeneko duten baratzea hobetzeko proiektua gau- 
zatzeko jarduera. 

- Helburua: Baratzerik ez duten ikastetxeen kasuan baratze bat martxan jarri ( balkoian, 
lurrean, loreontzietan, …) eta dagoeneko baratzea dutenen kasuan baratzean hobe- 
kuntzaren bat ezarri (ureztatze sistema jasangarriagoa, landare mota berriak landatu, 
heskaiak ezarri, …). 
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- Nola?: 

• Ekogunean ikasitakoa kontuan izanda, ikastetxean aurrera eramango duten jar- 
duera edo ekintza aukeratu eta honen jarraipena egingo da. 

• Proiektua ikasgela guztiaren artean aukeratuko da eta hau aurrera eramateko 
taldeak antolatu daitezke, ardurak banatuz. 

• Ikastetxe bakoitzak bere proiektua Ekogunera bidaliko du bideo eta PPT aurkez- 
pen bat eginez, horrela, Ekogunea bisitatzen duten gainontzeko ikastetxeekin par- 
tekatuko dute beraien esperientzia. 

- Materiala: Ikastetxeko baratzea edo baratzea ezartzera zuzenduriko eremua, hobe- 
kuntzak ezartzeko beharrezko materialak. 

- Lekua: Ikastetxea 

- Iraupena:Ikasturtean zehar. 

- Informazio erabilgarria: 

• Urretxuko Urretxu-Zumarraga ikastolako baratzearen bloga: http://uzikastola- 
baratzea.blogspot.com.es/ 

• Zeraingo herri eskolako baratzearen bloga: http://zerain.eskolatxikiak.org/ba- 
ratza/ 

•   Baratzezaintzarako   bibliografia   erabilgarria:   https://www.dropbox.com/sh/ 
iouauuhj2gnrkiw/j569svuP8P#/ 

• Baratzea martxan jartzeko oinarrizko pausoak: 

Baratzea ontzietan: 

- Ontzi bat aukeratu, loreontzia, kutxa edo kaxa. Azpiko aldean zulotxoak egin, 
soberan dagoen ura ateratzen uzteko. 

- Hazitegietarako substratua erabili. Xehatu eta kaxan jarri, azalera lisoa utziz. 

- Hazia hartu eta banatu azalera osoa betez, haziak ahalik eta separatuenak 
geldi daitezen. Haziak oso-oso txikiak badira, hondarrarekin nahastu erein 
baino lehen, egokiago botatzeko. 

- Egur zabal batekin, pixkatxo bat zapaldu, substratua eta hazia kontaktuan 
jartzen direla ziurtatzeko. 

- Ura bota, fin-fin arreta handiz, tantek, lurra eta haziak altxatu ez ditzaten. 

- Kaxa estali edo ilunpetan jarri, toki epel batean. 

- Horrekin, haziek hazteko behar dituzten hiru baldintzak beteko ditugu: he- 
zetasuna, iluntasuna eta epeltasuna. 

- Egunero begiratu, hezetasuna mantenduz, kimua lurretik ateratzen dela 
ikusi arte. Hala denean, estalkia kendu eta toki epel eta argitsu batean jarri 
(ez eguzkipean). 
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- Ureztatzen jarraitu behar da, lurra umela mantentzeko. 

- Lehenengo kotiledoia edo bi kotiledoi aterako zaizkio, eta gero hasiko dira 
benetako hostoak sortzen. 

- Ereintza oso dentsitate handiarekin egin bada, eta landareak oso juntu haz- 
ten ari badira, bakanketa bat egitea komeni da, geratuko diren landareak toki 
nahikoa izan dezaten egoki indartzeko. 

- Benetako bi-hiru hosto ondo zabalduta edukitzean, lurrean landatzeko as- 
moa izatekotan, transplantea egiteko ordua izango da. Loreontzian manten- 
tzea ere badago barazkia hazi eta jateko prest egon arte! 

	  
Baratzea lursailean 

- Lursail bat aukeratu, ondo epeltzen dena. 

- Lurra ondo landu eta fin-fin utzi. Azalera lisoa utzi. 

- Hazia hartu eta banatu azalera osoa betez, haziak ahalik eta bananduenak ge- 
ra daitezen. Haziak oso-oso txikiak badira, hondarrarekin nahastu erein baino 
lehen, egokiago botatzeko. 

- Eskuare bat pasa goxo-goxo, haziak lurrean sartu daitezen. 

- Ura bota, fin-fin arreta handiz, tantek, lurra eta haziak altxatu ez ditzaten. 

- Horrekin, haziek hazteko behar dituzten hiru baldintzak beteko ditugu: he- 
zetasuna, iluntasuna eta epeltasuna. 

- Egunero begiratu, hezetasuna mantenduz, ahalik eta kimua lurretik ateratzen 
dela ikusi arte. 

- Ureztatzen jarraitu behar da, lurra umela mantentzeko. 

- Lehenengo kotiledoia edo bi kotiledoi aterako zaizkio, eta gero hasiko dira 
benetako hostoak sortzen. 

- Ereintza oso dentsitate handiarekin egin bada, eta landareak oso juntu haz- 
ten ari badira, bakanketa bat egitea komeni da, geratuko diren landareak toki 
nahikoa izan dezaten egoki indartzeko. 

- Benetako bi-hiru hosto ondo zabalduta edukitzean, landarea hazteko leku 
gehiago duen lur eremura transplantatzeko ordua izango da. 
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4. DBH-KO UNITATE DIDAKTIKOA: BERDE BERDEAK 
	  

4.1. HELBURUAK 
Unitate didaktiko honek bere baitan hartzen dituen helburuak bi atal edo alor nagusitan bana 
daitezke; alde batetik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagokion etaparen helburuak eta bes- 
talde, unitate didaktikoaren helburu zehatzak. 

	  
4.1.1. ETAPAREN HELBURUAK 

Urriaren 16ko 175/2007 dekretuan adierazten denaren arabera, etapa honen hel- 
buruak honakoak dira: 

Ikasleak prestatzea pertsona helduen bizitzari ekiteko; bizitza oso bat izateko, giza- 
banako diren aldetik; gizarteko herritar aktibo izateko; eta izadiaren zaintzarekiko eta 
garapen iraunkorrarekiko konpromisoa duten pertsonak izateko. 

Ikasleek euskal kulturako eta kultura unibertsaleko oinarrizko elementuak eskura 
ditzaten lortzea, eta maila handiagoko ikasketak egiteko nahiz lanean hasteko pres- 
tatzea, berme osoz. 

Ikasleekin sentsibilizazio lana egitea eta haiek gaitzea bizitzan zehar etengabe ikas- 
teko gai izan daitezen. 

	  
	  

4.1.2. UNITATE DIDAKTIKOAREN HELBURUAK 

Nekazaritza ekologikoaren ezaugarri nagusiak ezagutu eta gai honekin lotura du- 
ten beste hainbat gaien ( transgenikoak, monolaborantzak, …) oinarrizko kontzeptuak 
ulertu. 

Baratzeko aniztasunaz jabetu eta honek norberaren egunerokotasunean duen ga- 
rrantzia ulertu. 

Baratzeko produktu ezberdinak identifikatzen ikasi. 

Hazi mota ezberdinak identifikatu eta hauek kontserbatu eta biltegiratzeko moduak 
ezagutu eta aztertu. 

Lurzoruaren egitura ulertu eta errotazioen kontzeptua eta oinarriak ezagutu. 

Baratzezaintzako oinarrizko kontzeptuak ulertu. 

Ekoguneko baratza modu kolektiboan landu, proiektu komun baten parte sentitu eta 
lan kolektiboa arduraz gauzatu. 

Izurriteen aurkako erremedio natural ezberdinak ezagutu eta prestatu. 
	  

4.2. EDUKIAK 
KONTZEPTUAK 

-Nekazaritza ekologikoa eta honen ezaugarri nagusiak 

-Baratzeko produktuen aniztasuna, barazki talde ezberdinak 
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- Hazien biltegiratze eta kontserbazioa 

- Hazi mota ezberdinak 

- Errotazioak: zer dira eta zertarako egiten dira 

- Lurraren osaera eta osagaiak 

- Barazki ezberdinen hazkuntzarako baldintza edo beharrak 

- Baratzeko bioaniztasuna: bizidun onuragarri eta ez onuragarriak 

- Erremedio naturalak (zer dira, zertarako erabiltzen dira) 

- Uraren erabilera jasangarria eta ureztatze teknika berritzaileak 
	  

PROZEDIMENDUAK 

- Barazki ezberdinen landare/fruituen identifikazioa gauzatu 

- Fruitu ezberdinetan haziak identifikatu 

- Errotazioen simulazioak gauzatu 

- Erremedio natural ezberdinen prestaketa 

- Baratzezaintzako oinarrizko lanak modu kolektiboan gauzatu (lurra prestatu, ongarritu, 
haziak erein, fruituak jaso, belar txarrak kendu, …) 

- Ikastetxean baratza ezarri edo baratzean hobekuntzak egiteko proiektua gauzatu 
	  

JARRERAK 

- Baratzezaintzarekiko jakin mina erakutsi 

- Elkarlanean errespetuz aritzea eta guztien lana errespetatu eta baloratu 

- Baratzeko bizidun ezberdinek baratzean duten garrantzia baloratu 

- Gainontzeko bizidunekiko errespetua agertu 

- Baratzeak gure egunerokotasunean duen garrantzia baloratu 

- Elementu komunekiko errespetua azaldu 
	  
	  
	  

4.3. HEZKUNTZAKO LEGEARI EGOKITZAPENA 
4.3.1. OINARRIZKO GAITASUNAK LORTZEKO EKARPENA 

Unitate didaktiko honek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hurrengo oinarrizko 
gaitasuna lortzeko ekarpena egiten du: 

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 

Ikasten ikasteko gaitasuna 

Matematikarako gaitasuna 

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 
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Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

Giza eta arte kulturarako gaitasuna 

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 
	  
	  

4.3.2. TXERTAKETA KURRIKULARRA 

Unitate didaktiko honen barruan proposatzen diren edukiak Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako lehen eta bigarren mailetako curriculumen barne aurkitzen dira ondo- 
rengo ikasgaietako eduki multzoetan: 

	  
	  

DBH1. maila 
	  

NATUR ZIENTZIAK 

1. Eduki multzoa: Eduki komunak 
– Aztertutako gaiekin lotura duten laborategiko esperimentuak eta landa-azterketak 
egiteko arauak eta teknikak. 

– Lan esperimentala eta landa-azterketak egiteko interesa eta laborategiko segurta- 
sun- eta higiene-arauen errespetua. 

– Ideiak testuetan, ikus-entzunezko materialetan eta multimedia-materialetan antze- 
mateko eta ezagutzeko teknikak. 

– Lan pertsonalerako esfortzua, eta jarrera aktibo eta arduratsua lan egiteko. 

– Mintzaira zientifikoa zehaztasunez erabiltzea, eta argitasuna eta ordena aintzat 
hartzea eremu guztietan. 

– Lana taldean egiteko eta aukeratutako gaiei buruz sortzen diren eztabaidetan parte 
hartzeko arauak. 

– Taldean lan egitearen aldeko jarrera, lanak egiteko lankidetza bultzatzea eta ardu- 
raz parte hartzea, eta desberdintasunak onartzea, pertsonak errespetatuz. 

– Eguneroko bizitzan baliabideak arduraz erabiltzeko eta ingurumena zaintzeko iriz- 
pideak. 

– Gizakiak, bizitzeko, natura beharrezkoa duela aitortzea. 
	  

4. Eduki multzoa: Lurreko materialak 
– Atmosferak babesten gaituela, airea izaki bizidunentzat eta giza osasunerako ga- 
rrantzitsua dela eta atmosfera zaintzen lagundu behar dugula onartzea. 

– Uraren garrantzia kliman, paisaiaren konfigurazioan eta izaki bizidunengan. 

– Uraren zikloa Lurrean, eta Eguzkiarekin duen harremana, energia-iturri gisa. 

– Mineralen garrantzia eta erabilgarritasuna. 
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5.Eduki multzoa: Izaki bizidunak eta haien aniztasuna 
–Izaki bizidunen ezaugarriak. Bizi-funtzioen interpretazioa. 

–Izaki bizidunen aniztasuna: inguruneak, tamainak, formak, elikadura. Izaki bizidunen 
sailkapena: bost erreinuak. Antolaketa-eredu nagusiak: landareak eta animaliak. 

	  
	  

GIZARTE ZIENTZIAK, GEOGRAFIA ETA HISTORIA 
	  

1.Eduki multzoa: Eduki komunak 
– Ingurunearen eta giza ekintzaren arteko harremanak aztertzeko jarraibideak, pai- 
saia eratzean, gertaera geografiko jakinetan eta ingurumena degradatzean, besteak 
beste, islatzen direnak. 

– Lurraldeak eta paisaiak ikusteko eta ezagutzeko jakin-mina, aniztasun hori zaindu 
beharreko aberastasuntzat jota. 

– Ingurumenak aukera asko ematen dituela jabetzea, eta biodibertsitatea zaintzen 
laguntzearen eta garapen iraunkorraren aldeko jarrera aktiboa izatea. 

– Parte-hartze aktibo eta eraikitzailea, ahalegin pertsonala, erantzukizuna eta elkar- 
tasuna talde-lanak edo bestelako eginkizun kolektiboak egitean. 

– Nork bere hutsegiteak eta okerrak naturaltasunez onartzea, eta horiek zuzentzea- 
ren aldeko jarrera izatea. 

	  
	  

MATEMATIKA 
	  

2.Eduki multzoa: Zenbakiak eta aljebra 
– Ehunekoak konposizioak edo aldagaiak adierazteko. Ohiko ehunekoekin buruzko 
kalkuluak eta kalkulu idatziak egitea. 

	  
	  

DBH 2. Maila 
	  

NATUR ZIENTZIAK 
	  

1.Eduki multzoa: Eduki komunak 
– Egoera problematikoei buruzko uste egiaztagarriak edo hipotesiak egiteko irizpi- 
deak. 

– Aztertutako gaiekin lotura duten laborategiko esperimentuak eta landa-azterketak 
egiteko arauak eta teknikak. 

– Lan esperimentala eta landa-azterketak egiteko interesa eta laborategiko segurta- 
sun- eta higiene-arauen errespetua. 

– Ideiak testuetan, ikus-entzunezko materialetan eta multimedia-materialetan antze- 
mateko eta ezagutzeko teknikak. 
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–Lan pertsonalerako esfortzua, eta jarrera aktibo eta arduratsua lan egiteko. 

–Taldean lan egitearen aldeko jarrera, lanak egiteko lankidetza bultzatzea eta arduraz 
parte hartzea, eta desberdintasunak onartzea, pertsonak errespetatuz. 

–Eguneroko bizitzan baliabideak arduraz erabiltzeko eta ingurumena zaintzeko iriz- 
pideak. 

–Gizakiak bizitzeko natura beharrezkoa duela aitortzea, ingurumen-arazoekiko sen- 
tikortasunez jokatzea eta arazo horietaz jabetzea. 

	  
2.Eduki multzoa: Materiaren aldaketa 
–Beroaren erabilera praktikoak dituen aplikazioen garrantzia balioestea. 

	  
3.Eduki multzoa: Energia eta aldaketak 
–Energia aurreztearen garrantzia eta energiak gure bizitzetan duen zereginaren ba- 
lorazioa. 

	  
4.Eduki multzoa: Lurraren aldaketak 
–Kanpoko eragileak eta prozesuak: meteorizazioa, higadura, garraioa eta sedimenta- 
zioa. Lurraren kanpoko energiarekin duen lotura. 

–Lurra eta haren osagaiak. Lurrak baliabide gisa duen garrantzia. Lurraren degrada- 
zioa. Erabilera iraunkorra. 

–Paisaia: gertakari naturalen eta gizakien jardueraren interakzioaren emaitza. 
	  

5.Eduki multzoa: izaki bizidunen eta ingurunearen aldaketak 
–Organismo ekoizleek, kontsumitzaileek eta deskonposatzaileek ekosisteman duten 
zeregina. Materiaren birziklapena ezagutzea eta funtzionatzeko eguzki energia behar 
duela jakitea. 

	  
	  

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


