
 
 

 

Gipuzkoako bihotzean, 

Beizamako herri-gunean. 

Aterpetxe ta frontoi estalia, 

naturaren erdian. 

54 ikasleentzakoprograma, 

Goxatu baserriaz! 

 
 

 

 

IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO 
INGURUMEN HEZKUNTZA 

EGONALDIEN 
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Beharrezkoa ikusten dugu pertsonon ingurunearekiko alfabetatzea, gizartearen edozein 

esparruetan erabakiak hartzerakoan herritarren parte-hartzea hobetzeko. 

Guztiontzako etorkizun iraunkorra bermatu nahi badugu mundua mugatua dela argi izatea 

ezinbestekoa da. 

Ikasleengan ingurunearen zaintza lortzeko, ikasleek 

ingurunearen esperientzia praktikoa izan dezatela bilatzen 

dugu: ingurunea sentitu eta ezagutu, hau baloratu eta 

maitatzeko abiapuntu bezela; ingurunea zaintzen ikasteko 

beharra sentituko dugularik. 

Beizama iraunkortasun baloretan herri oparoa da:  

 Isolamendua gainditu eta baserriari eutsiz bizirautea lortu izan duen herri txikia da. 

 Bioaniztasun ekologiko handikoa: hostozabal basoz inguratuta. 

 Nekazal jardueretan ere anitza: barazkigintza ekologikoa, abeltzantza, artzaintza, 

txakoligintza eta betiko baserri dibertsifikatuak. 

 

Egonaldietan herriko giza eta baliabide ekologikoak ikaslearen esku jartzen dira ekintza bidez 

honako ardatz formatiboak lantzeko:  

 Elikagaien jatorria eta Nekazal mundua: baserritarra – 

nekazariaren bizimodua eta ustiategiaren kudeaketa ezagutuz. 

 Kontsumo ereduak: kontsumo ohitura ezberdinek 

dakartzaten ondorioei buruz hausnarketak eraginez. 

 Balore hezkuntza: Ekintzei esker lortutako emaitzak ez 

dira hauen xede bakarra, baizik eta prozesuan zehar bizitzen diren baloreak (elkarlana, 

konfidantza, komunikazioa, parte hartea eta autoestima) 
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 Nekazaria – Baserria: elikagaien jatorria. 

 Lehen sektorearen lanak, tresnak eta hiztegia. 

 Animali eta landareen zaintzak. 

 

AITZALDE BASERRIA: BASERRI TRADIZIONALA – DIBERTSIFIKATUA 

Ohitura zaharrak 

Ukuilua eta Oilotegia (baserriko animaliak) 

Ogiaren prestaketa prozesua 

Asto gainean paseotxoa 

 

LEUNDA USTIATEGIA: LIMOUSIN HARAGITARAKO BEHIAK 

Abeltzainaren bizimodua 

Abelgorrien kudeaketa eta zaintza 

 

LEUNDABERRI BASERRIA: AUTOGESTIONATUA - DIBERTSIFIKATUA 

Nekazaritza ekologikoa (Barazkien kontsumo tadeak) 

Okindegi ekologikoa 

Elkarbizitza kolektiboa 

 

ARRETA BASERRIA: IDIAZABAL ARTZAI GAZTA 

Artzaiaren bizimodua 

Ardien kudeaketa eta zaintza 

Gaztaren prozesua 
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SORMEN TAILERRA 

Baserrian ikusi eta ikasitakoa modu plastikoan zein 

modu antzeztuan lantzea. 

Elkarlana, Arduren banaketa eta Autoestima. 

Materialen berrerabilpena. 

OGI TAILERRA 

Ogia prestatzen ikasteko tailerra. 

 

JAUSGAILUA: Elkarlana 

PISTA JOLASAK: Elkarlana eta Laguntasuna 

TALDE JOLASAK: Konfidantza eta komunikazioa 

 

 

NEKAZAL PAISAIA ETA ONDAREA IBILBIDEA 

Nekazal paisaiko elementuen behaketa (belardiak, sagastiak, baratzak, baserriak eta 

ukuiluak) 

Orientazioa landu 

Ondare elementuak (lixibatokia eta karobia) 

BASORA IBILBDIDEA 

Basoa jolaserako esparru bezela deskubritu 

Baloreak landu: konfidantza eta komunikazioa 
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Ikaslea bere ikasketa prozesuaren protagonista izatea bilatzen da: 

 

Ikasleak hezitzailearekin hartu emana izateko aukera izan dezan. 

Hezitzaileak ikasleen egoera emozionalei erantzun emateko aukera izan dezan. 

 

Taldearen eta Ikasleen garapen ebolutibo fisikoa, sentsoriala eta psikikoa aintzat hartzen da 

hauei doitzen zaizkien ekintzak planteatuz. 

 

Eskolan jadanik landutako edukiak esperientzia praktikoen bidez aberastea bilatzen da. 

 

Galdera bidez edukiak lantzea: hezitzaileek egindako galderei erantzunak bilatzea bideratzen da 

ikasleengan, eta ez edukiak trasmititzea. 

 

Bizipenen bidez emozioak sortzea bilatzen da: nekazal munduarekiko eta landa eremuarekiko 

bizipen positiboak. 

 

Ekintzetan “Ekintza – Hausnarketa” sekuentzia lantzen da: zer egin dugu? Nola sentitu gara? 

Nola jokatuko dugu hurrengoan? 

 

Ikasketa prozesuari garrantzia ematen zaio : prozesuan zehar bizipen, emozio eta baloreak 

eragiten zentratutako ekintzak dira, eta ez lortuko diren emaitzei begira daudenak. 
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Gipuzkoan, Urola-kostaldeko eskualdean dago eta 160 biztanle ditu, baserrietan sakabanatuta. 

Aterpetxea herrigunean kokatzen da eta autoz zein autobusez irisgarria da. 

 

 

54 lagunentzako gaitasuna 

 32 lagun ganbaran 

 22 lagun bainugeladun logela txikitan 
o Agiñamendi gela: 4 lagun 
o Amenabar gela: 2 lagun 
o Illarramendi gela: 5 lagun 
o Urdanpilleta gela: 6 lagun 
o Nuarbe gela: 5 lagun 

Jangela eta sukalde hornitua 

Jolaserako frontoi estalia aterpetxearen aldamenean 
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100 m2 gela tailerrak burutzeko 

edota eguraldi txarrerako 

 

 

 

  

Beizamako Aterpetxean gauzatuko duzuen egonaldian zehar irakasleekin gertuko 

komunikazioan eta koordinazio onean aritzea bilatzen dugu: bai ikasleen zein irakasleen 

ongizate fisiko zein emozionala ekintzen garapenaren gainetik zaintzen saiatzen garelako.  

Irakasleek egonaldian zehar bi paper izaten dituzte: Babesa eta Zaintza 

 

Ekintzetan zehar; batez ere hasierako ekintzetan hezitzaileek emandako azalpenetan giro 

egokia mantentzen eta emandako jarraibideetan lagunduz.  

Zenbait ekintzetan zehar irakasleek atseden hartzeko aukera izango dute, egonaldi luze 

hauetan denok atseden hartzea beharrezkotzat jotzen bait dugu. 

 

Egonaldiaren zenbait unetan Ikasleak irakasleen ardurapean egongo dira eta azken hauek 

gidatuko dute taldearen dinamika: 

 Otorduetan: irakasleak ikasleekin batera eseriko dira. 

 Denbora librean 

 Loaldian 

 



 

8 
 

 

Elikatzea izakion beharrizan funtsezkoa izanik, guretzako otorduak ez dira elikagaiak hartzeko 

unea soilik; baloreak eta ohiturak transmititzeko esparru pedagogiko garrantzitsua da. 

 

Beizamako Aterpetxeko otorduak bertako sukaldean 

prestatuak dira. 

Eskaintzen diren elikagaiak modu arduratsuan 

ekoiztuak izanagatik aukeratuak izan dira: 

 Gure eskualdekoak: Ahalik eta gertuenekoak 

izatea, garraioa murrizteko eta gure inguruko ekonomia indartzeko. 

 Baserrikoak: baserritar-nekazariei zuzenean erosita, ahalik eta bitartekari gutxien. 

 Sasoian sasoikoak 

 Ekologikoak – Artisauak – Bidezko Merkataritzakoak: elikagaien ekoizpenak ondorio 

positiboak izan ditzala gizarte eta ingurumenean. 

Nekazarien lana babestu nahi baldin badugu, lehendabizi elikagaien atzean nekazariak 

daudenaz jabetu behar garelako! 

 

Otordu bakoitzean ikasle batzuk “Arduradun” izendatzen dira; “Zerbitzu” balorea lantzeko 

asmoarekin eta eguneroko zereginetan lehen pausuak emanez: 

 Mahaia jarri eta jaso. 

 Janaria banatu. 
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10:00 Beizamara iritsi. Harrera eta Motxilak aterpetxean.  

10:30 -13:00 Baserri Bisita 

13:00 Denbora librea 

13:30 Bazkaria 

14:30 Irakasleekin koordinazio bilera 

15:00 Logeletan motxilak utzi 

16:00 Tailerra 

18:00 Askaria eta Denbora librea 

18:30 Jolas kooperatiboa 

19:00 Denbora Librea 

20:00 Afaria 

21:00-22:00 Gaubela 

23:00 Isiltasuna 

 

 

8:00 Esnatu eta motxilak prestatu 

9:00 Gosaria 

10:00 Denbora Librea – Motxilak jeitsi 

10:30 Ibilbidea / Tailerra / Talde Jolasa 

13:00 Denbora librea 

13:30 Bazkaria 

14:30 Ebaluazioa eta agurra  



 

Fitxa hau irakasle arduradunari eman behar zaio / 

Esta ficha deberá entregarse al profesor/as responsable del alumno/a 

IKASLEAREN FITXA / FICHA DEL ALUMNO-A 

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES 
Izen Abizenak /  
Nombre y Apellidos 

 

Harremanetarako telefonoa premiazko 
kasuetarako / 
Teléfono de contacto en caso de necesidad 

 

 

OSASUNARI DAGOZKION DATUAK / DATOS DE INTERÉS MÉDICO 
Gaixotasun nabarmenik / 
Enfermedad relevante 
(asma, alergias primaverales o al polvo, etc.) 

 

Ohizko medikazioa eta administrazio modua 
jarri/Describa medicación habitual y modo de 
administración 

 Bere medikazioaz arduratzen al da? / 
¿Es responsable de su medicación? 

 Laguntzarik behar al du? /¿necesita 
alguna persona que le supervise? 

 
 
 
 

Bai/ Si  Ez / no  

 
 

Bai/ si  Ez / no  

 

Botikaren bati alergia dio? / 
¿Tiene alergia a algún medicamento? 

 

Elikagairen bati alergia ala intolerantzia dio? / 
¿Tiene alergia o intolerancia a algún alimento? 

 

Azal ezazu ikasleak egingo duen egonaldirako interesgarri gerta daitekeen beste informaziorik 
(gauezko pixaren kontrol falta, e.a.)/ Explique cualquier otra circunstancia que pueda resultar de 
interés en relación con la asistencia del alumno/a (falta de control nocturno de orina, etc.) 
 
 
 
Baimena ematen al duzu ikaslearen argazkiak atera eta eskola 
esparruan eta dibulgazio erabilera izateko? 
¿Autoriza la realización de fotografías del alumno/a y publicación 
para uso divulgativo y escolar? 

Bai/ Si  Ez / no  

 
Tutorearen izen abizenak/ Nombre y apellidos del tutor/a: 
NAN / DNI: 
Data eta zinadura  / Fecha y firma:  

IKASLEEK EKARRI BEHARREKO MATERIALA / MATERIAL QUE 

DEBEN TRAER L@S ALUMN@S 

Garrantzitsua da ikasleek motxila egiten lagundu dezatela; ekartzen 
dutena ezagutu dezaten. 
Bestela erropa euren izenarekin markatuta ekarri. 

Es importante que l@s alumn@s ayuden a preparar la mochila para que 
conozcan lo que traen. O que l@s más pequeñ@s traigan la ropa marcada 
con su nombre. 

 

Lehen eguneko hamaiketakoa, bazkaria eta merienda 
(irakasleek kontrakoa adierazi ezean) 

El almuezo, comida y merienda del primer día (a menos 
que l@s profesor@s indiquen lo contrario) 

 Lo sakua / Saco de dormir 
 Pijama    

Linterna   

Nezeserra: ortzetako pasta, zepilua, jaboia / 
Neceser: pasta de dientes, cepillo y jabón   

Toaila / Toalla   

Aldatzeko erropa / Ropa de recambio   

Zapatilak / Zapatillas 
 Mendiko botak / Botas de monte   

Etxeko zapatilak ala txankletak / Zapatillas de casa o 
chancletas   

Sira – Txubaskeroa - aterkia / chubasquero - paraguas   

 


