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1. SARRERA
“Giza faktorea” unitate didaktikoa Garaioko Parke Probintzialean eta Uribarri Ganboako
urtegiko hegoaldeko ibilbide berdean zehar garatzen da, “Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan” programa hezitzailearen barnean. Bizikletaz egiten den interpretazio
ibilbide baten bitartez ikasleek ezagutuko dute giza ekintzek paisaian duten efektua, lurralde
erabilerak, eratorritako ingurumen arazoak eta kontserbazioaren garrantzia.

2. HELBURUAK
Unitate didaktikoaren helburu nagusia gizakiak Uribarri Ganboako urtegiarekin nola
erlazionatzen den ezagutzea da, giza faktorea ingurunean duen efektua begi bistaz antzemanez
eta ingurune naturalarekiko interesa eta errespetua piztuz. Konkretuki, ondorengo helburu
espezifikoak lortu nahi dira:








Urtegiaren ostean inguruneak jasan duen eboluzioa aztertu.
Ingurunearen deskripzioa egin bere paisai-balio eta balio ekologikoa agerian jarriz.
Gaur egungo baliabide eta ingurunearen erabilera nagusienak identifikatu.
Ingurumen-inpaktu kontzeptua definitu.
Hezegunea mehatxatzen duten ingurumen arazo nagusiak diagnostikatu.
Ingurunearen eta bere baliabideen kontserbazioak gizakiarentzako duen garrantziari
buruz sentsibilizatu.
 Ingurumenaren kontserbazioa hobetzen duten jarrerak sustatu.

3. HARTZAILEAK
Ekintza Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleei zuzenduta dago, euren
behar kurrikularrei, hezagutza mailari eta adinari egokituz.

4. UNITATEAREN DESKRIBAPENA
Unitate didaktikoa hiru zatitan banatzen da:
 Klasean lantzeko aurretiko ekintzak, gaia aurkezteko, bisitaldian landuko diren edukien
ulermena eta bereganatzea errazteko eta motibazioa pizteko.
 Bisitaldia Garaioko Parke Probintzialera, non ekintza ezberdinak in situ egingo dituzten.
 Klasean egiteko geroko ekintzak, zeintzuen bitartez ikasleek bisitaldian zehar
bereganatutako ezagutza finkatuko duten.
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Aurretiko eta geroko ekintzak hautazkoak diren arren, bere burutzea gomendatzen da, ikasleek
planteatutako helburu guztiak lortu ditzaten.

4.1. Aurretiko ekintzak
Bisitaldiaren gaia aurkezteko, aurretik klasean lantzeko ariketa batzuk proposatzen dira. Hauek
izango dira aurretiko materialak.
EKINTZA MOTA
Motibazioa eta
aurretiko ezagueren
balorazioa
Sentsibilizazioa,
motibazioa eta
aurretiko ezagueren
balorazioa

EKINTZA

EDUKIAK

IRAUPENA

Paisaiari begira (A1)

Uribarri Ganboako inguruneari
sarrera

15’

Urtegiaren historia (A2)

Urtegiaren sorreraren testuinguru
historikoa

15’

Urtegiaren biodibertsitatea eta
erabilerak
Rol jolasa kudeaketaren partehartzaile ezberdinen paperean
sartzeko

10’

Motibazioa

Inguruneaz gozatzen
(A3)

Sentsibilizazioa,
motibazioa eta
balorazioa

Lurraldearen kudeaketa
(A4)

25’

I. Eranskinean ikasleentzako ariketen fitxak kontsultatu daitezke, zuri-beltzez edota kolorez
inprimatzeko eta fotokopiatzeko prest daudenak, eta II. eranskinean, irakaslearentzako
erantzunak.

4.2. Bisita Garaioko Eskualde Parkera eta
Mendixurreko Parke Ornitologikora
4.2.1.

Aurkezpena

Programa ikasturte osoan zehar goizez eskaintzen da, gutxi gorabehera 3 orduko iraupenarekin
ikastetxearen behar. Iraupena ikastetxeen beharren eta ordutegien arabera moldatua izan daiteke,
baita eguraldiaren arabera ere. Aipatu ere, 15-20 minutuetako atsedenaldia kontutan hartzen
dela.

4.2.2.

Burutuko diren ekintzak eta landuko diren edukiak

GUNEA

EKINTZA

EDUKIAK

Garaioko
informazio
bulegoaren
kanpoaldean

Ongietorria
taldeari
(B1)

Ongietorria taldeari,
hezitzailearen
aurkezpena eta irteeraren
aurkezpen laburra.

METODOLOGÍA
ETA BALIABIDEAK
Galderak eta
erantzunak.
Talde lana.

IRAUPENA

5’

4

Informazio
bulegoaren barnean

Urtegiaren
bilakaera
historikoa
(B2)

Bizikleten biltegia

Bizikleten
banaketa
(B3)

Lekuaren aurkezpena eta
kokapena. Taldeen
banaketa eta rolen
esleitzea. Urtegiaren
eraikuntzak izandako
onurei eta kalteei
buruzko eztabaida.
Bizikleta eta kaskoen
banaketa eta hauen
erabilpen eta zirkulazio
arauen azalpena.

Pasarela flotantea

Urtegia
hornitzen duen
uraren jatorria
(B4)

Urtegitik datorren urari
buruzko azalpen laburra.

Azuako zubia eta
Azua herriaren
artean

Urtegiak
eskaintzen
dituen
baliabideen eta
lurralde
erabilera
nagusiak (B5)

Gaur egungo urtegiaren
erabileren azalpen
laburra. Talde
bakoitzaren analisia.

La Cubita

Galderak eta
erantzunak. Taldeeztabaida. Maketa eta
mapa orokorraren
erabilpena.

20’

Bizikletak, kaskoak eta
zulaketak konpontzeko
materiala, eta
prismatikoak.

25’

Galderak eta
erantzunak. Analisi eta
arrazoiketa teknikak.
Momentuko behaketa
eta inguruko azterketa.
Prismatikoak eta
fitxak.
Galderak eta
erantzunak. Analisi eta
arrazoiketa teknikak.
Momentuko behaketa
eta inguruko azterketa.
Prismatikoak eta
fitxak.

ATSEDENALDIA ETA HAMAIKETAKOA

La cubita

Ingurumeninpaktua eta giza
ekintzaren
ondoriozko
ingurumen
arazoak. Urkalitatea (B6)

Urizarreko dikea

Paisaiaren
naturalizazioa
eta bere
kontserbazioaren
garrantzia (B7)

Garaioko
Informazio
Bulegoko pergola

Garaioko
Parkera itzulera,
birpasoa eta
bateratze-lana
(B8)

Ingurumen-inpaktuaren,
eta bereziki,
eutrofizazioaren
azalpena. Lagin-hartzea
eta ur-kalitatearen
analisia.

Galderak eta
erantzunak. Analisi eta
arrazoiketa teknikak.
Momentuko behaketa
eta inguruko azterketa.
Test
pH/nitritoak/nitratoak.
Fitxa.

15’

15’

15’

30’

Urtegiaren naturalizazio
prozesuaren eta dikeen
eraikitzearen arrazoiaren
azalpena.

Galderak eta
erantzunak. Analisi eta
arrazoiketa teknikak.
Momentuko behaketa
eta inguruko azterketa.
Prismatikoak eta
fitxak.

15’

Balorazioa eta bisitan
ikusitakoari buruzko
bateratze-lana

Galderak eta
erantzunak.

15’
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Bizikleta biltegia

Materialen
itzulera eta
agurra (B9)

Bizikleten, kaskoen,
kiten eta prismatikoen
itzulera. Taldearen
agurra.

Bizikletak, kaskoak eta
zulaketak konpontzeko
materiala eta
prismatikoak.

25’

4.3. Geroko ekintzak
Landutako guztia sendotzeko eta ebaluatzeko, eta unitatearekin amaitzeko, klasean egiteko
geroko ekintza batzuk proposatzen dira.
EKINTZA MOTA

EKINTZAREN IZENA

EDUKIAK

IRAUPENA

Barneraturiko ezagueren
balorazioa

Erabilera publikoa vs
kontserbazioa
(C1)

AMIA matrizea
lurraldearen kudeaketa
aztertzeko eta ondorioak

40´

II eranskinean, aurretiko ekintzekin batera, geroko ekintzen fitxak eransten dira.

5. UNITATEAREN EDUKIAK
EDUKI KONTZEPTUALAK

PROZEDURAZKO EDUKIAK

JARRERAZKO EDUKIAK

Ingurunearen balio paisajistiko eta
ekologikoa baloratzen du.

Materiala eta bizikleta modu
egokian erabiltzen ditu.

Ingurunea errespetatzen du.

Lurraldearen eta bere baliabideen
erabilera ezberdinak identifikatzen
ditu.

Gizakiaren eta ingurunearen
arteko erlazioei buruz ikertzen
eta eztabaidatzen du.

Ingurumen-inpaktu kontzeptua
definitzen du eta ingurunearen
mehatxu nagusiak identifikatzen
ditu.

Talde lanerako gaitasuna
erakusten du.

Paisaiaren bilakaera historikoa
bereizten du.

Hezitzailearen azalpenei jaramon
egiten dizkio.
Materiala zaintzen du.

Ingurunea eta bere baliabideak
kontserbatzearen balioa aitortzen
du eta mehatxuen kontrako
konponbideak proposatzen ditu.

Ekintza zuzentasunez
gauzatzeko eginkizunak
planifikatzen ditu.

Bere ikaskideen iritziak
errespetatzen ditu.
Gaiari buruz interesatzen da.
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6. EGOKITZAPEN KURRIKULARRA
Honako unitate dikatikoa diseinatzeko, abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua kontutan izan da,
Oinarrizko Hezkuntzaren kurrikuluma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen
duena. Modu honetan, dagokion hezkuntza-mailako kurrikulumak finkatzen dituen edukiekin
konplitzen du. Gainera, Europako arauek ezarritako funtsezko konpetentzien bereganatzean ere
laguntzen du.
 Area nagusia: Natur Zientziak
 Gaia: Ezberdinak eta Garrantzizkoak
 Maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailak.
 Proposamenaren testuingurua: Ikasleek inpaktu kontzeptua bereganatuko dute
Garaioko Parke Probintzialaren eta urtegiaren ibilbide berdearen inguruaren
behaketaren bitartez. Bisita bizikletaz egingo da eta behaketa zein analisirako
materialak erabiliko dituzte, ingurunearen eta bere baliabideen kontserbazioan interesa
bultzatuz.

6.1. Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritzaren HEZIBERRI 2020 proiektuaren arabera, konpetentzia-mota bi daude:
kurrikulumaren barnean arlo eta ikasgai guztietarako amankomunak diren oinarrizko zeharkonpetentziak, eta oinarrizko disziplina barneko konpetentziak, arlo eta ikasgai ezberdinen
bidez lortzen direnak.

6.1.1.

Oinarrizko zehar-konpetentziak

Oinarrizko zehar-konpetentziak bizitzako esparru eta egoera guztietan arazoegoerak
eraginkortasunez ebazteko behar diren konpetentziak dira. Horregatik arlo edo ikasgai guztietan
orotara egindako lanaren bidez sustatu eta indartu behar dira. Bost bereizi daitezke:
 1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
konpetentzia
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian
erabiltzea da, komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko egoera pertsonal, sozial eta
akademikoetan.
 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea da,
ikasitakoa erabili eta beste testuinguru eta egoera batzuetara transferitzea, norberaren
ikaskuntza autonomiaz antolatzeko.
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 3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasun-irizpideekin parte
hartzea da, gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari aitortzen dizkion eskubideak eta
betebeharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta guztion onari.
 4. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea da egoera eta
testuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur daitezen.
 5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia
Bizitzako hainbat egoera eta esparrutan norberari sortzen zaizkion sentimenduez eta
pentsamenduez hausnartzea eta norberak egiten dituen ekintzez gogoeta egitea, eta, horien
gainean egiten den balioespenari erreparatuta, haiek sendotzea edo doitzea; finean,
pertsonaren autorrealizaziorako bidea egitea bere dimentsio guztietan, etengabeko
hobekuntzaren bidez.
Ondoren, planteatutako ekintzak oinarrizko zehar-konpetentziei egiten dieten ekarpena
adierazten da:
OINARRIZKO ZEHARKONPETENTZIA

EKINTZA

AURRETIKO
EKINTZAK

BISITALDIA

GEROKO
EKINTZAK

1

2

Paisaiari begira (A1)

X

X

4

5

Urtegiaren historia (A2)

X

X

Inguruneaz gozatzen (A3)

X

X

X

Lurraldearen kudeaketa (A4)
Ongietorria taldeari
(B1)
Urtegiaren bilakaera historikoa
(B2)
Bizikleten banaketa
(B3)
Urtegia hornitzen duen uraren jatorria (B4)
Urtegiak eskaintzen dituen baliabideen eta
lurralde erabilera nagusiak (B5)
Ingurumen-inpaktua eta giza ekintzaren
ondoriozko ingurumen arazoak. Ur-kalitatea (B6)
Paisaiaren naturalizazioa eta bere
kontserbazioaren garrantzia (B7)
Garaioko Parkera itzulera, birpasoa eta bateratzelana (B8)
Materialen itzulera eta agurra (B9)
Erabilera publikoa vs kontserbazioa
(C1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.1.2.

Oinarrizko disziplina barneko ekintzak

Oinarrizko disziplina barneko konpetentziak bizitzako esparru eta egoera guztietan
arazoegoerak eraginkortasunez ebazteko behar diren diszplina konkretu batekin erlazionatutako
baliabideak transferitzen dituzten konpetentziak dira. Diziplina barneko oinarrizko
konpetentziek diziplina-matrize bat dute oinarri, eta modu sistematizatuan ikasten dira
konpetentzia horiek lortzeko behar diren baliabideak, arlo eta ikasgaietako adierazpenezko
ezagutzen, prozeduren eta jarreren bitartez. Baina, era berean, ikasleek, bizitzan izango dituzten
arazo-egoerei aurre egingo badiete, gainditu egin behar dute ezagutza-diziplina eta -arloen
antolamendu banakatua, eta, horregatik, diziplina guztietako baliabideen osagarritasuna, hau da,
diziplinartekotasuna, landu behar dute arazoak konpontzeko. Zazpi bereizten dira:
 1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
Hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza
batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, eraginkortasunez eta hizkuntza
aniztasuna errespetatuz komunikatzeko. Horrekin batera, heziketa literarioa lantzean datza,
nork bere burua eta ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.

 2. Matematikarako konpetentzia
Jakintza matematikoa erabiltzea bizitzako beharrizanei dagozkien arazoak interpretatzeko,
deskribatzeko, azaltzeko eta horiei erantzuteko, arloaren berezko pentsamendu- eta
adierazpen moduak eta tresnak erabilita.
 3. Zientziarako konpetentzia
Zientziaren jakintza eta metodologia modu koherente, bidezko eta zuzen batez erabiltzea
testuinguru esanguratsuetan sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta aplikazio
zientifiko eta teknologiko nagusiak erabiltzea askotariko testuingurutan, errealitatea
ebidentzia zientifikoen argitara ulertzeko eta erabaki arduratsuak hartzeko bizitzaren esparru
eta egoera guztietan.
 4. Teknologiarako konpetentzia
Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz erabiltzea eta garatzea, jakintza teknikoak eta
gainerako adarretako jakintzak era metodiko eta eraginkorrean aplikatuta, interesa duten
egoerak ulertzeko eta konpontzeko edota produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko, eta
lortutako emaitzen berri ematea, hobekuntza-prozesuekin eta erabakiak modu arduratsuan
hartzeko prozesuekin jarraitzeko.
 5. Konpetentzia sozial eta zibikoa
Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta ulertzea da, gizarte
zientzien jakintzak eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz; zientzia horien berezko
prozedurak eta metodologiak erabiltzea, autonomiaz eta herritarrei dagokien arduraz
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jarduteko bizitzaren ohiko egoeretan, gizarte guztiz demokratikoa, solidarioa, inklusiboa eta
askotarikoa lortzeko bidea urratzearren.
 6. Arterako konpetentzia
Hainbat kultura- eta arte-adierazpen ulertzea eta modu kritikoan balioestea, denbora- eta
erabilera-testuingurutan, faktore estetikoek pertsonen eta gizarteen bizitzan duten
garrantziaz jabetzeko. Era berean, arte-hizkuntzak ezagutzea, eta haien kodeak erabiltzea
arte-mezuak ekoitzi eta nork bere burua ekimenez, irudimenez eta sormenez adierazi eta
komunikatzeko.
 7. Konpetentzia motorra
Autonomiaz, izaera kritikoz, sormenez eta adierazkortasunez lantzea norberaren, gainerako
pertsonen eta ingurune fisiko eta kulturalaren jardun-eremu motorreko egoerak, eta jokabide
motorra lantzen laguntzen duten jakintzak, prozedurak eta jarrerak barneratzea, jarduera
fisikoa eta kirola egiteko ohiturak hartu eta, bizimodu osasungarri batean oinarrituta,
gorputzaren eta norberaren alderdi fisiko eta emozionalen ongizatea lortzen laguntzeko.
Oinarrizko disziplina barneko konpetentzia guztiak beraien osagarriak diren trebetasunak
zehazten dituzten multzoetan azaltzen dira. Ondoren, planteatutako ekintzak oinarrizko
disziplina barneko konpetentziei egiten dioten ekarpena multzoka adierazten da:
MULT.

1. MULTZOA. Eduki komunak

MAIL.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3.mailako edukiak

ARLO

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA

KON.

AZPIMULT.

EDUKIAK

EKINTZA

A. Arlo eta
ikasgai
guztietan
komunak
diren
oinarrizko
zeharkonpetentzie
kin lotutako
edukiak

● Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea eta
berreskuratzea.
● Informazioa ulertzea (konparatzea, sailkatzea,
sekuentziatzea, aztertzea eta laburbiltzea), buruz
ikastea eta azaltzea (deskribatzea, definizioak eta
laburpenak egitea, azalpenak ematea, etab.).
● Informazioa balioestea eta adieraztea (argudioak
azaltzea, arrazoiak ematea, etab.).
● Ideiak sortu, hautatu eta adieraztea.
● Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta
haien bideragarritasuna aztertzea.
● Egindako plangintza betetzea eta, beharrezkoa
baldin bada, hura doitzea.
● Plangintzaren eta egindako lanen ebaluazioa egitea
eta hobekuntza-proposamenak lantzea.
● Lortutako emaitzaren berri ematea.
● Harremanak eta komunikazioa lantzea (enpatia eta
asertibitatea).
● Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean
aritzea.
● Giza eskubideak eta gizarteko konbentzioak
errespetatzea.
● Gatazkak kudeatzea.
● Norberaren gorputza erregulatzea.
● Norberaren emozioak erregulatzea.
● Norberaren alderdi kognitiboa erregulatzea.
● Norberaren komunikazioa erregulatzea (hitzezkoa,
hitzik gabekoa eta digitala).
● Norberaren jokabide morala erregulatzea.
● Norberaren motibazioa eta gogo-indarra
erregulatzea.

Ekintza
guztiak
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B. Ikasgai
honen eduki
multzo
guztietarako
komunak
diren
edukiak

Ekintza
guztiak

 Ur gezako eta itsasoko ur-ekosistemak. Lehorreko

5.MULTZOA. Gizakia eta
ingurunea
4. MULTZOA. Ekologia eta ingurumena

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4.mailako
edukiak

● Metodologia zientifikoa eta haren oinarrizko
ezaugarriak fenomeno naturalak eta benetako
egoerak aztertzeko, identifikatzeko eta ebazteko
aplikatzeko irizpideak eta
jarraibideak: behaketa, eztabaida, hipotesiak egitea,
egiaztatzea, esperimentazioa, ondorioak ateratzea
eta emaitzak jakinaraztea.
● Lan zientifikoaren berezko estrategiak, lagungarriak
direnak alderdi hauekin lotutako ohiturak eta jarrerak
garatzeko: jakin-mina, interesa, zehaztasuna eta
zorroztasuna, sormena, pentsamendu kritikoa,
ahalegina eta autonomia norberaren lanean, eta
jarrera arduratsua eta aktiboa lanean, izan banakako
lana, izan talde-lana.
 Gizakiak, bizi ahal izateko, naturarekiko duen
mendekotasuna aintzat hartzeko baliabideak.
 Zientzian jarduten duten pertsonen ikuspegi
estereotipatua gainditzeko estrategiak,sexuen
araberako estereotipoak gaindituz, eta ezagutza
zientifikoak testuinguru sozialetik eta historikotik
ateratzekoa gainditzekoak.
● Eguneroko bizitzan baliabideekiko jarrera
arduratsua izateko eta ingurumena hobetzeko
jarduerak garatzeko estrategiak.
● Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak laborategian
eta landa-lanetan.

ekosistemak. Euskal Herriko ekosistema
bereizgarriak.
 Ekosistemen desoreka eragiten duten faktoreak.
Ekosistemen gaineko mehatxuak. Ingurumena
kontserbatzen laguntzen duten ekintzak.
 Lurzorua eta haren osagaiak. Lurzoruaren
garrantzia.
 Giza ekintzak ekosistemetan duen eraginen
balioespena: autonomia-erkidegoko
naturagune babestuak.

Gizakiaren
jardueren
inpaktuak
ekosistemetan

A1
A3
A4
B4
B6
B7
C1

 Garapen iraunkorra.
 Giza jarduera eta ingurumena. Inpaktuak.
 Natura-baliabideak. Motak. Gizakiaren energiakontsumoak ingurumenean duen eragina.
 Superpopulazioa eta haren ondorioak: basosoiltzea, gehiegizko ustiapena, suteak eta abar.
 Hondakinak eta hondakinen kudeaketa.
Ingurumenaren kutsaduraren maila eta araztemaila zenbatekoa den jakiteko teknika errazen
ezagutza.
 Aztarna ekologikoak. Garapen iraunkorrari
laguntzen dieten erantzunak, ingurumen-krisiari
aurre egiteko.
 Ingurumena zaintzeko beharraz jabetzea eta hura
errespetatzeko elkartasuneko
jarrerak.
 Babes-estrategiak. Espazio eta espezie babestuak
Euskal Herrian.

A1
A3
A4
B4
B6
B7
C1
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4. MULTZOA. Biodibertsitatea. Ekologia eta
ingurumena
MULT

1. MULTZOA. Eduki komunak

Euskal kurrikulumaren berariazko edukien
zehaztapena
MAIL.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3.mailako edukiak

ARLO

GGEOGRAFIA ETA HISTORIA

KONPETENTZIA SOCIAL ETA ZIBIKOA

KON.



 Biodibertsitatea. Euskal Herriko espezie
bereizgarriak.
 Naturaguneak eta espezieak babesteko legeak eta
erakundeak, EAEn eta EBean.
 Ur gezako ekosistemak. Ur geza, baliabide
mugatua: ur gezaren erreserbak Euska
Herrian: Ordunte, Ulibarri-Ganboa, Eugi, Senpere,
Urkulu, Itoitz,…
 Eusko Jaurlaritzak egindako unitate
hidrogeologikoen mapa eta Euskal Herriko.lur
azpiko ur-putzuak.
 Ura kudeatzeko legeak eta erakundeak: Uraren
Euskal Agentzia.

A1
A3
A4
B4
B5
B6
B7
C1



AZPIMULT.

EDUKIAK

EKINTZA

B. Ikasgai
honen eduki
multzo
guztietarako
komunak
diren
edukiak

 Ikasgaia ikasi eta menderatzeko hizkuntzatrebetasunak aplikatzea: idatzizko eta ahozko
testuak ulertzea, hiztegi espezifikoa interpretatu
eta erabiltzea, ahoz eta idatziz
ongi moldatzea, eta abar.
 Alderdi geografiko, historiko eta kulturalekin
zerikusia duten hipotesiak planteatu eta
formulatzea eta arrazoibideak ondorioztatzea.
 Errealitate geografikoari buruzko informazioa
lortu eta prozesatzea, paisaiak eta paisaietan ikus
daitezkeen aldaketak zuzenean edo zeharka
behatzeko teknikak
aplikatuz.
 Paisaien konfigurazioan, gertaera geografiko
jakin batzuen lokalizazio eta banaketan,
ingurumenaren degradazioan eta beste alor
batzuetan ingurunearen eta giza ekintzaren artean
gertatzen diren interakzioak aztertzeko
jarraibideak.
 Hainbat iturritatik eratorritako garrantzizko
informazioa lortu, interpretatu eta erregistratzeko
jarraibideak.
 Lortutako informazioarekin bakarka zein taldeka
idazmena lantzeko jarraibideak: laburpen, sintesi,
lan monografiko, konparazio-koadro, txosten eta
ikerlan txikiak
planifikatu eta egitea, eta abar.
 Hainbat lurralde eta paisaia aurkitu eta
ezagutzeko jakin-mina, eta aniztasun hori babestu
beharreko aberastasuntzat jotzea.
 Espazioa aurkitu eta aztertzeko sentsibilitatea
eta interesa, elementu fisikoen eta giza ekintzaren
arteko harremanen adierazpena den heinean.
 Inguruneak eskaintzen dituen aukerez
kontzientzia hartzea, eta biodibertsitateari eta
garapen jasangarriari eusteko ekarpen aktiboak
egiteko prest azaltzea.

Ekintza
guztiak
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4. MULTZOA. Gaur egungo
mundua
2. MULTZOA. Etika aro globalean

MAIL.

MULT

PLASTIKAKO, IKUSIZKO
ETA IKUS-ENTZUNEZKO
HEZKUNTZA

2. MULTZOA. Artehizkuntzen baliabide eta
konbentzioak

Euskal kurrikulumaren berariazko
edukien zehaztapena

Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 4.mailako edukiak

ARLO

Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 3.mailako edukiak

BALIO ETIKOAK
KON.

ARTERAKO
KONPETENTZIA

2. MULTZOA. Giza espazioa.
Antolaketa ekonomikoa, soziala
eta politikoa

 Giza ekintza lurraldearen gainean. Gizatiartutako
paisaiak.
 Ingurumen-arazoak. Kutsadura. Garapen
jasangarria.
 Jarduera eta politika ekonomikoak.
Desberdintasunak eta desorekak.
 Nekazaritzako, abeltzaintzako eta itsasoko
sektorea.
o Nekazaritza-paisaia motak. Nekazaritza-paisaia
eta eratorritako jarduera
ekonomikoa. Eraldaketak lan-munduan.
o Baso-ustiapena eta haren ingurumen-ondorioak.
o Arrantza-jarduera eta itsasoaren erabilera.

Euskal
Herriko
ezaugarri
naturalak

A2
A4
B2
B4
B5
C1

 Kokapen geografikoa eremu epelean.
 Paisaia-aniztasuna: erliebearen formak,
hidrografia, klima, landaredia. Giza ekintza
paisaietan.
 Sare hidrografikoa: bi isurialde desberdin.
 Paisaia anitzak. Elementu natural eta giza
elementu bereizgarriak.
 Euskal Herriko ekosistemak. Babestutako
naturguneak.

A1
A4
B2
B4
B5
B6
B7
C1

 Giza duintasuna.
 Herritartasuna, Estatu demokratikoaren
funtsezko faktorea.
 Bigarren modernitatea. Ezaugarriak.
 Etika aro globalean. Komunikabideak eta
informatzeko eskubid
 Hainbat iturritako informazioa erabiltzea.
 Ahozko edo idatzizko azalpen batetik ondorioak
ateratzea.
 Laburtzea.

AZPIMULT.

A4
B8
C1

EDUKIAK

EKINTZA

 Adierazpen-asmorik gabeko forma estetikoak,
forma geometrikoak eta horien adibideak
eguneroko bizitzan.
 Inguruko egiturak, koloreak eta formak aldatzeko
propietateak, funtzioak eta aukerak behatzea eta
komentatzea.

B4
B5
B6
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Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 4.mailako edukiak

BLOQUE 2. Recursos y
convenciones de los
lenguajes artísticos
AZPIMULT.

EDUKIAK

EKINTZA

2. MULTZOA. Jarduera
fisikoa eta osasuna

MUL.

 Beroketaren eta atzera lasaitzearen helburuak eta
oinarrizko ezaugarriak. 

B3

4. MULTZOA. Mugimenduaren kultura:
aisia eta denbora librerako hezkuntza

ARLO

GORPUTZ-HEZKUNTZA

KONPETENTZIA MOTORRA

KON.

B4
B5
B6

 Mundu fisikoaren pertzepzioa eta haren
adierazpena, fenomeno konplexua,
testuinguru-faktoretara baldintzatua, den aldetik.

 Euskal kulturako eta beste kultura batzuetako jolas, dantza
eta kirolak ezagutzea eta horietan laguntzeko eta lankidetzan
aritzeko jarreraz parte hartzea, elementu kultural eta
sozialak diren aldetik.
 Norberak egindako jolas eta kirol banakako eta taldekoek
berezko dituzten ekintzak eta kiroltasunezko keinuak ikastea,
lantzea eta horiek lotutako trebetasun motorrak hobetzea,
eta jardun horietan, jolas eta kirolen barne- eta kanpo-logika
interpretatzea eta errespetatzea, eta jolas arautu eta
egokituak proposatzea, talde-kirolen oinarri
tekniko eta taktikoak eta kirol horiek dituzten eraso eta
defentsako estrategia komunak ikasteko.
 Ariketa fisikoa eta kirolak egitea natura-ingurunean, eta
horiek egitean, ingurunea zaintzeko arauak eta segurtasunarauak betetzea, orientazioko teknika oinarrizkoak lantzea
eta logistika-baldintza oinarrizkoak zaintzea.

B3
B4
B5
B6
B7
B8
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EDUKIAK

EKINTZA

2. MULTZOA. Ahozko komunikazioa: hitz egitea,
entzutea eta elkarrekin solasean jardutea

 Hainbat euskarritan dauden ahozko testuak ulertzea,
pertsona arteko harremanen,
hedabideen eta ikaskuntzaren arlokoak, batik bat narrazio-,
azalpen- eta instrukziotestuak.
 Hainbat euskarritan dauden ahozko testuak sortzea,
pertsona arteko harremanen,
hedabideen eta ikaskuntzaren arlokoak, batik bat narrazio-,
azalpen- eta instrukziotestuak, hizkuntzaren eta
komunikaziorako osagaien sexista ez den erabilpena
ziurtatuz.
 Ahozko nahiz ikus-entzunezko harremanetan parte hartzea,
ikasgelan eta ikastetxean
loturak sendotzeko, eta ikaskuntza-jarduerak antolatzeko eta
kudeatzeko.
 Ahozko harremanen arauak erabiltzea, lagunduta: hitz
egiteko txandak, gaiari eustea,
inoren iritzia aintzat hartzea, kortesiazko arauak...
 Hitz egiteko interesa, jarrera proaktiboarekin eta
konfiantzarekin.
 Solaskideen hizkuntza-erabilerak errespetatzea.

Ekintza
guztiak

3. MULTZOA. Idatzizko
komunikazioa:
irakurtzea eta idaztea

MUL.

 Hainbat euskarritan dauden idatzizko testuak ulertzea eta
interpretatzea, persona arteko harremanen, hedabideen eta
ikaskuntzaren arlokoak, batik bat narrazio-, azalpen- eta
instrukzio-testuak.
 Hainbat euskarritan dauden idatzizko testuak sortzea, aldez
aurretik egindako plangintza bati jarraituz: pertsona arteko
harremanen, hedabideen eta ikaskuntzaren arlokoak, batik
bat narrazio-, azalpen- eta instrukzio-testuak, hizkuntzaren
eta komunikaziorako osagaien sexista ez den erabilpena
ziurtatuz.

6. MULTZOA.
Hizkuntzaren alderdi
soziala

ARLO

EUSKARA ETA LITERATURA, ETA GAZTELANIA ETA LITERATURA

HIZKUNTZA- ETA LITERATURAKOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA

KON.

AZPIMULT.

 Hizkuntza-aniztasuna kultura-balio positibotzat hartzea.
 Norberaren euskalkia eta gainerako euskalkiak hizkuntza
aberasteko bidetzat hartzea.
 Eskolako eta gizarteko hainbat esparrutan euskara
erabiltzeko jarrera proaktiboa.
 Esamolde baztertzaile oro saihesteko interesa.

A1
A2
A3
A4
B6

C1

Ekintza
guztiak
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7. EBALUAZIOA
7.1. Ikaslearen ebaluazioa
Ikasleek bereganatutako ezagutzaren eta gaitasunen ebaluazioa hezitzaileak bisitaldian zehar
gauzatuko du, batez ere bi momentuetan:
-

Hasieran Garaion egiten den aurkezpenean, ikasleen aurretiko ezagutza, aukerak eta
esperientziak zehazteko.

-

Bisitaldiaren bukaeran, galdera-erantzun metodologiaren bidez, idei nagusiak
birgogoratzeko eta finkatzeko.

Bestetik, klasean egiten diren geroko ekintzak ohituren aldaketan eta konpromiso-hartzean
laguntzen du.
Ekintza labur hauekin jarrera aldaketa baloratzea zaila da, epe luzerako helburua baita.
Programa hau ekarri txikia da heziketa-prozesu globalean, zeinean beste motatako esperientziak
ere hartzen duten parte.

7.2. Irakaslearen ekintzaren ebaluazioa
Irakasleek bai bisitaldian zehar, baita geroko ekintzak klasean gauzatzerakoan ere, ikasitakoaren
ebaluazioa egiteko aukera izango dute.
Gainera bisitaldian egindako ekintzen balorazioa ere egin ahal izango du ebaluazio-fitxa sinple
baten bidez, zeinean Likert eskala batekin ítem ezberdinak baloratu ahal izango dituzte,
esaterako, landutako edukiak, antolamendua edota metodologia. Ebaluaketa-fitxa betetzea
aukerazkoa da, baina guztiz gomendagarria, programaren hobekuntza jarraituarako tresna ona
baita. Irakasleren ebaluazio-fitxa III. eranskinean begiratu daiteke.

7.3. Barneko ebaluazioa
Proiektua garatzearen arduradunak diren hezitzaileek ekintza hauen ebaluazio jarraia egiten
dute, etengabe egoera ezberdinetara moldatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartuz. Honetaz
aparte, denboraldiaren amaieran ikasturtean zehar gauzatutako ekintzen garapenarekin lotutako
informazioa biltzen duen memoria bat egiten dute, zeinean hurrengo urterako hobekuntzak
proposatzen diren.
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8. INFORMAZIO OSAGARRIA
8.1. Garaiori eta Uribarri Ganboako urtegiari buruz
 Arabako Foru Aldundiko webgunea.
https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223997083419&language=es_ES&pagen
ame=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
 Arabako Foru Aldundiko webgunea. Uribarri Ganboako urtegikaren memoria
https://ullibarri-gamboa.araba.eus/eu/urtegiaren-memoria-historikoa

8.2. HEZIBERRI 2020 planari buruz.
 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko webgunea. Heziberri 2020 Plana
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/heziberri-2020/

8.3. Bestelako gaiei buruz.
 Araba Natura 2000 Sarea
https://natura2000.araba.eus/eu/
 RAMSAR hitzarmena
www.ramsar.org
 Ebroaren Konfederazio Hidrografikoa
www.chebro.es
 Birding Euskadi
www.birdingeuskadi.net
 Biodiversidad Virtual
www.biodiversidadvirtual.org
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9. ERANSKINAK
9.1. I.ERANSKINA: IKASLEARENTZAKO FITXAK

DBH 3. eta 4. mailak (15-16 URTE)

GIZA FAKTOREA

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan

Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailak
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZAK
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BISITA AURRETIK EGITEKO EKINTZEN FITXAK

Ehiztari-biltzaile zenetik, gizakiak bere ingurunea erabili izan du baliabideak lortzeko
eta bizirauteko. Neolitikoan nekazaritza eta abeltzaintzaren nagusitasunak paisaiaren
aldaketa bizkorra eragin zuen, eta teknologiaren aurrerapenarekin eta gizakiaren
garapenarekin prozesu hau gaur egunera arte luzatu da.
“Giza faktorea” Unitate didaktiko honen bitartez, gizakiak paisaiaren eboluzioan duen
paper garrantzitsua ezagutzera eta bere jarduerak, zeharka edo zuzenean, ingurune
naturalean dituen ondorioak ikustera gonbidatzen zaituztegu. Uribarri Ganboako
urtegia proposatzen dugu eszenatoki moduan, bertan gizakiaren eta naturaren arteko
oreka beha daitekeelako.
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1. PAISAIARI BEGIRA
Unitate honen garapenerako, Uribarri
Ganboako urtegia bisitatuko duzue,
Euskadiko urtegirik handiena. Hasteko, 4-5
ikasle taldetan antolatzea eta azpian
daukazuen irudia behatzea proposatzen
dizuegu. Behin hau eginda, galderak
erantzun ahal dituzue:

https://www.google.com/maps/place/Embalse+Ull%C3%ADbarri-Gamboa/@42.9183342,2.6075218,12315m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd4fdb8439d55ef3:0xab7472606f64a2
7f!8m2!3d42.9250658!4d-2.5718122

 Zeintzuk dira paisaiaren elementu garrantzitsuenak?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Baliabide natural hauetatik, zeintzuk izango dira ingurune honetan aprobetxatu
edo erabiltzen direnak?
Airea

Lurzorua

Gas naturala

Metalak

Ura

Eguzkia

Egurra

Petrolioa

 Argazkia begiratuta, zeintzuk izango dira lurzoruaren erabilera garrantzitsuenak
zuen ustez?
Adibidez: abeltzaintzarako, abereak elikatzeko erabiltzen delako.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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 Lurzoruaren erabilera hauek kutsadura sortu eta ingurumenaren kontserbazioa
arriskuan jarri dezaketela uste duzue? Nola gertatu ahal da hori?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2. URTEGIAREN HISTORIA
Paisaia ez da beti izan aurreko atalean ikusi duzuen argazkiko bezalakoa. Hurrengo
estekaren bitartez zoom eginez, lehen zegoen lurraldea gaur egungoarekin alderatzea
proposatzen dizuegu.
https://www.geo.euskadi.eus/informazioa/ortoargazkien-konparatzailea/s69geocont/eu/

Uribarri Ganboako urtegia eta auzokidea den Urrunagako urtegia 1946. eta
1957. urteen artean eraiki ziren, azken urte honetan bete ziren biak.
Eraikuntzaren helburu nagusia produkzio elektrikoa izan zen, urtegiko urak
Barazarreko zentral hidroelektrikora ponpatzen baitira.

Hori dela eta,

Uribarri Ganboako eta Urrunagako urtegiak lurrazpiko tunel handi baten
bitartez konektatuta daude. Energia ekoizpenaz gain, Bilboko eta Gasteizko
biztanleak

eta

industria

urez

hornitzeko

helburuarekin

ere

egin

zen

eraikuntza hau.
Modu honetan, Ganboako harana, bere nekazal paisaiarekin, Zadorra ibaiaren
uren azpian gelditu zen. Haraneko herri txikietako biztanleak desjabetuak
izan ziren eta hiri handira migratzera behartu zituzten, urtegi berriaren urak
8 herri desagerraraziko zituelako. Zehazki, Mendizabal eta Zuhatzu Ganboa
urazpian gelditu ziren guztiz, Garaio, Azua, Uribarri Ganboa, Landa eta
Langara Ganboa bestalde, partzialki murgildu ziren eta Orenin irla batean
isolatuta gelditu zen. Gauzak horrela, paisaia bortizki aldatu zen.

 Urtegiaren eraikuntzak auzokideengan izan zuen eragina ezagutu nahi duzue?
Hurrengo bideoa ikusi eta testigantza batzuk entzun ahalko dituzue:
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6223746/recuperandomemoria-pueblos-desaparecieron-embalse-ullibarri/

 Zein iritzi duzu erakuntzaren inguruan? Bidezkoa iruditzen zaizu?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3. INGURUNEAZ GOZATZEN
Urteak aurrera joan ahala, paisaia naturalizatzen joan zen, hori dela eta 2002. urtean
urtegian barneratzen den ibai zatia eta hegoaldeko muturra Nazioartean garrantzia
duten hezeguneei buruzko Ramsar hitzarmenaren zerrendan gehituak izan ziren bertan
topatzen diren hegazti urtarren kantitatea dela eta. Urte batzuk geroago, 2015.urtean
Zadorrako urtegiak Natura 2000 Europa sarean sartu ziren, Kontserbazio Bereziko
Eremuak (KBE) aitortzean.
Gaur egun, Uribarri Ganboako urtegiak hainbat jolas eremu ditu, hauek Garaioko Parke
Probintzialean eta Landan kokatzen dira bandera urdineko hondartzekin eta
berdeguneekin. Hegoaldean Mendixurreko Parke Ornitologikoa kokatzen da. Balio
ekologiko altuko ingurua da eta aproposa hegaztiak behatzea gustuko dutenentzat.
Honetaz gain, urtegia inguratzen duen ibilbide berdea dago 45 kilometrorekin oinez
zein bizikletaz egin daitekeena. Azkenik, Garaion aurkitzen den Informazio Bulegoan
informazio eta heziketa zerbitzuak eskaintzen dira publiko guztientzako.
 Hau jakinda, inguruari ematen zaion jolas erabilerak kontserbazioan kalte
eragin dezakeela uste duzue? Justifikatu zuen erantzuna.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Lurraldearen erabilera eta kontserbazioa uztartzeko moduren bat bururatzen
zaizue? Hau da, zein neurri har daitezke baliabideak aprobetxatu eta aldi
berean inguruaz gozatzeko bere etorkizuna arriskuan jarri gabe?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4. LURRALDEAREN KUDEAKETA
Lurraldearen kudeaketa erabilera egokia eta garapen jasangarria sustatzeko
helburuarekin espazioen ezaugarri ekonomikoak eta ingurugiro ezaugarriak ikertzen
dituen zientzia da. Diziplina arteko zientzia bat da, hau da, ikuspegi desberdinetatik lan
egiten duela. Administrazioak, basozainak, auzo-elkarteak eta zientzialariak hartzen
dute parte kudeaketan.
Hau hobeto ulertzeko, rol jolas bat proposatzen dizuegu. Bertan, talde bakoitzak
hurrengo taulan agertzen diren profiletako bat antzeztuko du:
Diputazioko basozainak antzeztuko dituzte. Zaintza neurriak eta urtegiko arau
nagusiak ezagutu beharko dituzte eta hauek betetzean direla bermatu beharko
dute. Denbora asko ematen dute arrantzaleak eta isilpeko ehiztariak aurkitzen.
Inguruko auzokideak antzeztuko dituzte. Hauek landa eta abere ustiapenak,
Auzokideen saltokiak, landetxeak eta jatetxeak edukiko dituzte. Turismoak eragindako onura
taldea
ekonomikoak jasoko dituzte baina aktibitateak legeen bidez mugatuak izango
dira uraren kalitateari ez eragiteko.
Bere kezkarik handiena inguruaren kontserbazioa izango da eta ikerketa
zientifikoak egingo dituzte uraren kalitate, biodibertsitate eta abarren inguruan.
Ekologisten
Huen iritziz, gizakiaren presentzia handiak ekosistemen kalitatean eragin
taldea
kaltegarria du eta giza presentzia mugatu behar dela defendatzen dute, horrela
urtegiaren inguruan erreserba handi bat sortu ahal izateko.
Urtegira jarduera ludikoak eta kirola egitera; bainu bat hartzera, bizikletan
ibiltzera, hegaztiak behatzera, piknikak egitera, arrantzatzera eta abar, doazenak
Bisitarien
antzeztuko dituzte. Jarduera gehiago egitea, ibilbide berriak eta bainatzeko gune
taldea
berriak sortzea, txakurrekin egoteko zonaldeak gaitzea, barbakoa finkoak
instalatzea, taberna gehiago zabaltzea eta kanpatu ahal izatea eskatzen dute.
Urtegiaren kudeaketaz arduratzen diren langileak antzeztuko dituzte: Arabako
Foru Aldundia eta inguruan dauden udaletxeak (Arratzua-Ubarrundia eta
Kudeatzaileen
Burgelu). Ur nahikoa egoteaz, uraren kalitatea ona izateaz, ingurumen kalitatea
taldea
ezin hobea izateaz eta bisitarientzako azpiegiturak eta ekipamenduak egoera
onean egoteaz kezkatzen dira.
Basozainen
taldea

Behin talde bakoitzari perfil bat esleitu zaionean, eztabaida bat egitea proposatzen
dizuegu. Talde bakoitzak pentsatu beharko du nola defendatu bere jarrera eta
gainontzeko taldeak konbentzitu beharko dituzte . Horretarako erabiliko dituzuen
argudio batzuen adibideak dituzue:
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Adibidea:
Auzokideen taldea, 1. argudioa:
Gure bizitza urtegiko baliabideen mende dago. Ura kutsatzen bada, ezingo ditugu
gure landak ureztatu.

Taldearen izenak: ______________________________________________________
Argudioak:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ikusi duzuen moduan, ez da erraza irizpideak bateratzea lurralde baten kudeaketa
egiteko. Hala eta guztiz ere, integrazioa eta lankidetza ezinbestekoak dira.
Gaian sakondu nahi baduzue, Uribarri Ganboako urtegiari ematen zaizkion erabilera
nagusiak ezagutu nahi badituzue edo honen ondorioz sortzen diren ingurumen arazoak
eta hauek konponbideak landu nahi badituzue, laster bisitatzera gonbidatzen
zaituztegu, itxaroten egongo gara!
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BISITA OSTEAN EGITEKO EKINTZEN FITXAK

Uribarri Ganboako urtegira bisita egitean, hurrengo puntuak landu dituzue: bertako
baliabideen erabilera ezagutu duzue, praktika jakinak sortu ahal dituzten arazoak ikusi
dituzue eta ingurumena babesteko aktibitate hauek modu egokian kudeatzearen
garrantzia ikusi duzue. Jarraian proposatzen dizkizuegun jardueren bitartez,
ikasitakoaren inguruan hausnartzeko eta ondorioak ateratzeko aukera ematen
dizuegu.
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1. ERABILERA PUBLIKOA VS KONTSERBAZIOA
Unitate didaktikoan zehar, lurralde baten kudeaketa egokiak bere baliabideen
erabilera zuzena inplikatzen duela ikusi dugu, inguruaren etorkizuneko kontserbazioa
arriskuan jarri gabe. Bisitaren amaieran, honen egoeraren balorazio orokorra egin ahal
izan zenuten eta oraingoan bere egoeraren analisi zehatz bat egitea proposatzen
dizuegu.

Analisia egin ahal izateko, AMIA matrizea aurkezten dizuegu. Erreminta honekin
proiektu baten diagnostiko fidagarri bat egin ahal izango duzue, bere ahultasunak (A),
mehatxuak (M), indar-guneak (I) eta aukerak (A) identifikatuz. Baina, zer esan nahi du?
Hobeto ulertu ahal izateko irakurri ondorengo taula.
BARNE ANALISIA

KANPO ANALISIA

AHULTASUNAK

MEHATXUAK

Urtegiaren inguruak eta honen
baliabideek dituzten mugak dira

Inguruak jasan ditzakeen inpaktu
negatibo nagusiak dira

INDAR-GUNEAK

AUKERAK

Eskaintzen dizkigun onurak dira

Optimizatu daitezkeen alderdiak
dira, edo aprobetxa daitezkeen beste
alderdi batzuk
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Analisia egiteko, zuen matrizea taldeka osatuko duzue. Ez ahaztu talde bakoitzak bere
ikuspuntua mantendu behar duela:
Basozainen taldea

Ekologisten taldea

Auzokideen taldea

Bisitarien taldea

Kudeatzaileen taldea

Gauzak horrela, hurrengo matrizea bete beharko duzue atal bakoitzean dauden
galderak erantzuten:
BARNE ANALISIA

KANPO ANALISIA

AHULTASUNAK

MEHATXUAK

Zeintzuk dira urtegiaren ingurua eta
bertako baliabideak dituzten mugak?
_________________________________

Zeintzuk dira inguruneak jasan ahal dituen
inpaktu negatibo nagusiak?
_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

INDAR-GUNEAK

AUKERAK

Zeintzuk dira urtegiak eskaintzen dizkigun
onurak?
_________________________________

Hobetu edo optimizatu daiteke?
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
_________________________________

____________________________
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Behin AMIA matrizea eginda, zuen analisiaren ondorioa atera beharko duzue.
 Zuen ikuspuntutik, Uribarri Ganboako urtegia modu zuzenean kudeatzen dela
uste duzue?
 Zer egingo zenuten hau hobetzeko?

Orain guztion artean komentatu zuen analisiaren emaitza. Honen ondoren, hurrengo
galderak erantzun:
 Talde guztiak alderdiren batean iritzi berdina duzue? Zeinetan?
 Alderdiren bat eztabaidatsua edo polemikoa izan ahal dela uste duzue? Zein?
Arrazoitu zure erantzuna.

 Zein izango litzake unitate didaktiko honetan zehar ikasitakoaren inguruan
aterako zenuten ondorioa?

“Giza Faktorea” unitate didaktikoa bere amaierara heldu da. Zuentzako interesgarria
izatea, giza jarduerak ingurumen naturaletan dituzten eraginak ulertzea eta
kontserbaziorako espazioaren kudeaketa egoki bat egitearen garrantzia ikustea espero
dugu.
Eskerrik asko zuen partaidetzagatik, hurrengora arte!
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9.2. II.ERANSKINA: IRAKASLEARENTZAKO FITXAK

DBH 3. eta 4. mailak (15-16 URTE)

GIZA FAKTOREA

Jabetu, gozatu eta parte hartu gurekin
hezegunearen zainketan

Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailak
BISITA AURRETIK ETA ONDOREN EGITEKO EKINTZAK

30

BISITA AURRETIK EGITEKO EKINTZEN FITXAK

Ehiztari-biltzaile zenetik, gizakiak bere ingurunea erabili izan du baliabideak lortzeko
eta bizirauteko. Neolitikoan nekazaritza eta abeltzaintzaren nagusitasunak paisaiaren
aldaketa bizkorra eragin zuen, eta teknologiaren aurrerapenarekin eta gizakiaren
garapenarekin prozesu hau gaur egunera arte luzatu da.
“Giza faktorea” Unitate didaktiko honen bitartez, gizakiak paisaiaren eboluzioan duen
paper garrantzitsua ezagutzera eta bere jarduerak, zeharka edo zuzenean, ingurune
naturalean dituen ondorioak ikustera gonbidatzen zaituztegu. Uribarri Ganboako
urtegia proposatzen dugu eszenatoki moduan, bertan gizakiaren eta naturaren arteko
oreka beha daitekeelako.
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5. PAISAIARI BEGIRA
Unitate honen garapenerako, Uribarri
Ganboako urtegia bisitatuko duzue,
Euskadiko urtegirik handiena. Hasteko, 45 ikasle taldetan antolatzea eta azpian
daukazuen irudia behatzea proposatzen
dizuegu. Behin hau eginda, galderak
erantzun ahal dituzue:

https://www.google.com/maps/place/Embalse+Ull%C3%ADbarri-Gamboa/@42.9183342,2.6075218,12315m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd4fdb8439d55ef3:0xab7472606f64a2
7f!8m2!3d42.9250658!4d-2.5718122

 Zeintzuk dira paisaiaren elementu garrantzitsuenak?
Ura (urtegia), lurra (landatzeko soroak), landaredia (basoak eta larreak),
herriak, errepideak …
 Baliabide natural hauetatik, zeintzuk izango dira ingurune honetan aprobetxatu
edo erabiltzen direnak?
Airea

Lurzorua

Gas naturala

Metalak

Ura

Eguzkia

Egurra

Petrolioa

 Argazkia begiratuta, zeintzuk izango dira lurzoruaren erabilera garrantzitsuenak
zuen ustez?
Adibidez: abeltzaintzarako, abereak elikatzeko erabiltzen delako.
Ura ateratzeko, nekazal erabilerarako, basogintza erabilerarako, zerbitzuak
emateko (errepideak adibideaz) eta gizakien bizileku izateko.
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 Lurzoruaren erabilera hauek kutsadura sortu eta ingurumenaren kontserbazioa
arriskuan jarri dezaketela uste duzue? Nola gertatu ahal da hori?
-

-

Ura agortu daiteke asko erabiltzen bada.
Nekazal erabilerak lurra eta ura kutsa ditzake substantzia kimikoak
erabiltzearen ondorioz.
Abeltzaintzarako erabilerak lurra eta ura kutsa ditzake animalien gorotzen
kontzentrazio handiak direla eta.
Errepideak bezalako zerbitzuak erabiltzea animali espezieen banaketaareatan eragiten du, horrez gain zarata (kutsadura akustikoa) sortzen du eta
kea (kutsadura atmosferikoa) askatzen du.
Gizakien bizilekuak hondakinak sortzen dituzte (ur beltzak, zaborra, kea … )
eta hauek urtegiko urak eta inguruko lurrak kutsatzen dituzte, zarata
sortzeaz gain.
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6. URTEGIAREN HISTORIA
Paisaia ez da beti izan aurreko atalean ikusi duzuen argazkiko bezalakoa. Hurrengo
estekaren bitartez zoom eginez, lehen zegoen lurraldea gaur egungoarekin alderatzea
proposatzen dizuegu.
https://www.geo.euskadi.eus/informazioa/ortoargazkien-konparatzailea/s69geocont/eu/

Uribarri Ganboako urtegia eta auzokidea den Urrunagako urtegia 1946. eta
1957. urteen artean eraiki ziren, azken urte honetan bete ziren biak.
Eraikuntzaren helburu nagusia produkzio elektrikoa izan zen, urtegiko urak
Barazarreko zentral hidroelektrikora ponpatzen baitira.

Hori dela eta,

Uribarri Ganboako eta Urrunagako urtegiak lurrazpiko tunel handi baten
bitartez konektatuta daude. Energia ekoizpenaz gain, Bilboko eta Gasteizko
biztanleak

eta

industria

urez

hornitzeko

helburuarekin

ere

egin

zen

eraikuntza hau.
Modu honetan, Ganboako harana, bere nekazal paisaiarekin, Zadorra ibaiaren
uren azpian gelditu zen. Haraneko herri txikietako biztanleak desjabetuak
izan ziren eta hiri handira migratzera behartu zituzten, urtegi berriaren urak
8 herri desagerraraziko zituelako. Zehazki, Mendizabal eta Zuhatzu Ganboa
ur azpian gelditu ziren guztiz, Garaio, Azua, Uribarri Ganboa, Landa eta
Langara Ganboa bestalde, partzialki murgildu ziren eta Orenin irla batean
isolatuta gelditu zen. Gauzak horrela, paisaia bortizki aldatu zen.

 Urtegiaren eraikuntzak auzokideengan izan zuen eragina ezagutu nahi duzue?
Hurrengo bideoa ikusi eta testigantza batzuk entzun ahalko dituzue:
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6223746/recuperandomemoria-pueblos-desaparecieron-embalse-ullibarri/

 Zein iritzi duzu erakuntzaren inguruan? Bidezkoa iruditzen zaizu?
(Erantzun librea)
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7. INGURUNEAZ GOZATZEN
Urteak aurrera joan ahala, paisaia naturalizatzen joan zen, hori dela eta 2002. urtean
urtegian barneratzen den ibai zatia eta hegoaldeko muturra Nazioartean garrantzia
duten hezeguneei buruzko Ramsar hitzarmenaren zerrendan gehituak izan ziren bertan
topatzen diren hegazti urtarren kantitatea dela eta. Urte batzuk geroago, 2015.urtean
Zadorrako urtegiak Natura 2000 Europa sarean sartu ziren, Kontserbazio Bereziko
Eremuak (KBE) aitortzean.
Gaur egun, Uribarri Ganboako urtegiak hainbat jolas eremu ditu, hauek Garaioko Parke
Probintzialean eta Landan kokatzen dira bandera urdineko hondartzekin eta
berdeguneekin. Hegoaldean Mendixurreko Parke Ornitologikoa kokatzen da. Balio
ekologiko altuko ingurua da eta aproposa hegaztiak behatzea gustuko dutenentzat.
Honetaz gain, urtegia inguratzen duen ibilbide berdea dago 45 kilometrorekin oinez
zein bizikletaz egin daitekeena. Azkenik, Garaion aurkitzen den Informazio Bulegoan
informazio eta heziketa zerbitzuak eskaintzen dira publiko guztientzako.
 Hau jakinda, inguruari ematen zaion jolas erabilerak kontserbazioan kalte
eragin dezakeela uste duzue? Justifikatu zuen erantzuna.
Bai, eragin dezake. Jolas erabilerak bisitari askoren etorrera eragin dezake. Hauetako
askok, gainera ez dute ingurua zaintzen eta landareak kentzen dituzte, animaliak
gogaitzen dituzte, zaborra uzten dute etab. Honek guztiak kontserbazio egoera
kaltetzen du.
 Lurraldearen erabilera eta kontserbazioa uztartzeko moduren bat bururatzen
zaizue? Hau da, zein neurri har daitezke baliabideak aprobetxatu eta aldi
berean inguruaz gozatzeko bere etorkizuna arriskuan jarri gabe?
Bisitariengan ingurumen kontzientzia pizteko lurraldea eta ingurumen hezkuntza
arautzen dituzten legeak.
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8. LURRALDEAREN KUDEAKETA
Lurraldearen kudeaketa erabilera egokia eta garapen jasangarria sustatzeko
helburuarekin espazioen ezaugarri ekonomikoak eta ingurugiro ezaugarriak ikertzen
dituen prozesua da. Diziplina arteko zientzia bat da, hau da, ikuspegi desberdinetatik
lan egiten duela. Administrazioak, basozainak, auzo-elkarteak eta zientzialariak hartzen
dute parte kudeaketan.
Hau hobeto ulertzeko, rol jolas bat proposatzen dizuegu. Bertan, talde bakoitzak
hurrengo taulan agertzen diren profiletako bat antzeztuko du:
Diputazioko basozainak antzeztuko dituzte. Zaintza neurriak eta urtegiko arau
nagusiak ezagutu beharko dituzte eta hauek betetzean direla bermatu beharko
dute. Denbora asko ematen dute arrantzaleak eta isilpeko ehiztariak aurkitzen.
Inguruko auzokideak antzeztuko dituzte. Hauek landa eta abere ustiapenak,
Auzokideen saltokiak, landetxeak eta jatetxeak edukiko dituzte. Turismoak eragindako onura
taldea
ekonomikoak jasoko dituzte baina aktibitateak legeen bidez mugatuak izango
dira uraren kalitateari ez eragiteko.
Bere kezkarik handiena inguruaren kontserbazioa izango da eta ikerketa
zientifikoak egingo dituzte uraren kalitate, biodibertsitate eta abarren inguruan.
Ekologisten
Huen iritziz, gizakiaren presentzia handiak ekosistemen kalitatean eragin
taldea
kaltegarria du eta giza presentzia mugatu behar dela defendatzen dute, horrela
urtegiaren inguruan erreserba handi bat sortu ahal izateko.
Urtegira jarduera ludikoak eta kirola egitera; bainu bat hartzera, bizikletan
ibiltzera, hegaztiak behatzera, piknikak egitera, arrantzatzera eta abar, doazenak
Bisitarien
antzeztuko dituzte. Jarduera gehiago egitea, ibilbide berriak eta bainatzeko gune
taldea
berriak sortzea, txakurrekin egoteko zonaldeak gaitzea, barbakoa finkoak
instalatzea, taberna gehiago zabaltzea eta kanpatu ahal izatea eskatzen dute.
Urtegiaren kudeaketaz arduratzen diren langileak antzeztuko dituzte: Arabako
Foru Aldundia eta inguruan dauden udaletxeak (Arratzua-Ubarrundia eta
Kudeatzaileen
Burgelu). Ur nahikoa egoteaz, uraren kalitatea ona izateaz, ingurumen kalitatea
taldea
ezin hobea izateaz eta bisitarientzako azpiegiturak eta ekipamenduak egoera
onean egoteaz kezkatzen dira.
Basozainen
taldea

Behin talde bakoitzari perfil bat esleitu zaionean, eztabaida bat egitea proposatzen
dizuegu. Talde bakoitzak pentsatu beharko du nola defendatu bere jarrera eta
gainontzeko taldeak konbentzitu beharko dituzte . Horretarako erabiliko dituzuen
argudio batzuen adibideak dituzue:

Adibidea:Auzokideen taldea, 1. argudioa: Gure bizitza urtegiko baliabideen mende
dago. Ura kutsatzen bada, ezingo ditugu gure landak ureztatu.
(Erantzun librea): Adibideak
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Oinarrizkoa da baliabideak mugatzen dituzten araudiak ezartzea, izan
Basozainen ere, hauen gehiegizko ustiapenak ingurua arriskuan jartzen du. Gizalege
taldea
eta informazio faltaren aurrean legeak eta zehapenak behar dira,
horrela, seinaleztapena zuzena erabiliz bisitariek errespetatu ditzaten.
Ura kutsatzen bada ezin dugu ureztatu ezta abereak mantendu ere, eta
hauek dira gure diru-sarreren iturri nagusiak. Lurra kutsatzen bada, ezin
Auzokideen
dugu erein. Turista batzuek hondakinak sortu, ingurua hondatu eta
taldea
zarata sortzen dute. Jendetza biltzen den egunetan, trafikoak inguruko
bakea apurtzen du.
Bisitari kopuru handiak, hondakinak, zarata eta abar sortzean,
Ekologisten landaredia kaltetzen du, fauna gogaitzen du eta ekosistemak hondatzen
taldea
dira. Laburbilduz, biodibertsitatearen eta aniztasun ekologikoaren
galera bat ematen dela ingurune naturalaren babesa kaltetuz.
Espazio publiko bat da eta beraz guztiok daukagu honetaz gozatzeko
eskubidea. Esparru berdeak behar ditugu gure aisialdiaz naturan
Bisitarien
gozatzeko eta horrela bizi-kalitate on bat mantendu ahal izateko. Hirian
taldea
ezinezkoa izango litzake Ullibarri-Ganboako urtegian egiten diren
aisialdi-jarduerak egitea.
Ura ezinbesteko baliabidea da eta oso garrantzitsua da hau zaintzea.
Ura biztanleak eta turismoa sustatzen duten eta zonaldeari bizitza
Kudeatzaileen
ematen dioten azpiegiturak hornitzeko erabiltzen da. Urtegia leku
taldea
entzutetsu eta paregabea da, hau ezagutzera ematea eta babestea
guztion ardura da, guztiok gozatzeko aukera edukitzeko.

Ikusi duzuen moduan, ez da erraza irizpideak bateratzea lurralde baten kudeaketa
egiteko. Hala eta guztiz ere, integrazioa eta lankidetza ezinbestekoak dira.
Gaian sakondu nahi baduzue, Uribarri Ganboako urtegiari ematen zaizkion erabilera
nagusiak ezagutu nahi badituzue edo honen ondorioz sortzen diren ingurumen arazoak
eta hauek konponbideak landu nahi badituzue, laster bisitatzera gonbidatzen
zaituztegu, itxaroten egongo gara.
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BISITA OSTEAN EGITEKO EKINTZEN FITXAK

Uribarri Ganboako urtegira bisita egitean, hurrengo puntuak landu dituzue: bertako
baliabideen erabilera ezagutu duzue, praktika jakinak sortu ahal dituzten arazoak ikusi
dituzue eta ingurumena babesteko aktibitate hauek modu egokian kudeatzearen
garrantzia ikusi duzue. Jarraian proposatzen dizkizuegun jardueren bitartez,
ikasitakoaren inguruan hausnartzeko eta ondorioak ateratzeko aukera ematen
dizuegu.
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1. ERABILERA PUBLIKOA VS KONTSERBAZIOA
Unitate didaktikoan zehar, lurralde baten kudeaketa egokiak bere baliabideen
erabilera zuzena inplikatzen duela ikusi dugu, inguruaren etorkizuneko kontserbazioa
arriskuan jarri gabe. Bisitaren amaieran, honen egoeraren balorazio orokorra egin ahal
izan zenuten eta oraingoan bere egoeraren analisi zehatz bat egitea proposatzen
dizuegu.

Analisia egin ahal izateko, AMIA matrizea aurkezten dizuegu. Erreminta honekin
proiektu baten diagnostiko fidagarri bat egin ahal izango duzue, bere ahultasunak (A),
mehatxuak (M), indar-guneak (I) eta aukerak (A) identifikatuz. Baina, zer esan nahi du?
Hobeto ulertu ahal izateko irakurri ondorengo taula.
BARNE ANALISIA

KANPO ANALISIA

AHULTASUNAK

MEHATXUAK

Urtegiaren inguruak eta honen
baliabideek dituzten mugak dira

Inguruak jasan ditzakeen inpaktu
negatibo nagusiak dira

INDAR-GUNEAK

AUKERAK

Eskaintzen dizkigun onurak dira

Optimizatu daitezkeen alderdiak
dira, edo aprobetxa daitezkeen beste
alderdi batzuk
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Analisia egiteko, zuen matrizea taldeka osatuko duzue. Ez ahaztu talde bakoitzak bere
ikuspuntua mantendu behar duela:
Basozainen taldea

Ekologisten taldea

Auzokideen taldea

Bisitarien taldea

Kudeatzaileen taldea

Gauzak horrela, hurrengo matrizea bete beharko duzue atal bakoitzean dauden
galderak erantzuten:
BARNE ANALISIA

KANPO ANALISIA

AHULTASUNAK

MEHATXUAK

Zeintzuk dira urtegiaren ingurua eta
bertako baliabideak dituzten mugak?
 Inguru antropizatua errepide eta
gertuko biztanleria nukleoekin.
 Hiri batetik gertu.
 Espazio mugatua.
 Fauna iheskorra eta ikusteko zaila
gizakiaren presentziaren ondorioz.

Zeintzuk dira inguruneak jasan ahal dituen
inpaktu negatibo nagusiak?
 Zaborrak sortu eta negatiboki
inpaktatzen duen jendetza (nahi gabe
edo apropos)
 Kutsadura akustikoa.
 Hondakin industrialak Zadorra ibaian.
 Kotxeek sortutako emisioak
atmosferara.
 Errepide eta azpiegitura berrien
eraikuntzak.
 Espezie aloktonoen sarrera

INDAR-GUNEAK

AUKERAK

Zeintzuk dira urtegiak eskaintzen dizkigun
onurak?
 Aisialdia.
 Naturarekin kontaktua.
 Kirol jarduerak egitea.
 Osasun fisiko eta mentala hobetzea.
 Ur erreserba giza kontsumorako.
 Biodibertsitate handia

Zer hobetu edo optimizatu daiteke?
 Landaredia handitu eta korridore
ekologikoak sortzea.
 Ingurumen eta kirol-hezkuntzako
jarduerak areagotzea.
 Ingurumena babesteko lege-figura
berriak gehitzea.
 Tokiko turismoa bultzatzea, inguruko
herriak bizirik mantentzeko.
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Behin AMIA matrizea eginda, zuen analisiaren ondorioa atera beharko duzue.
 Zuen ikuspuntutik, Uribarri Ganboako urtegia modu zuzenean kudeatzen dela
uste duzue?
Erantzun irekia ikuspuntu bakoitzetik.
 Zer egingo zenuten hau hobetzeko?
Erantzun irekia.
Orain guztion artean komentatu zuen analisiaren emaitza. Honen ondoren, hurrengo
galderak erantzun:
 Talde guztiak alderdiren batean iritzi berdina duzue? Zeinetan?
Bai, talde guztiek nahi dute parkea ez desagertzea, babestea eta Uribarri Ganboako
urtegia eta bere ingurunea mantentzea. Parkeko ingurumen-baldintzak hobetzea.
 Alderdiren bat eztabaidatsua edo polemikoa izan ahal dela uste duzue? Zein?
Arrazoitu zure erantzuna.
Aisialdiko jarduerak eta turismoak parkera datorren jendearen artean gorakada bat
suposatu dezake, eta horrek auzokideentzako diru gehiago egongo dela esan nahi du.
Baina aldi berean, ingurumena kaltetzea eta parkearen eta eskaintzen diren zerbitzuen
degradazioa ekar dezake.
Zenbat eta erosotasun handiagoa izan eta gizakientzako zerbitzu hobeak (errepideak,
kotxeentzako parkingak, jatetxeak… ) egon, gero eta habitat gehiago galduko da
bertako animali eta landareentzat eta orokorrean ingurumenaren egoera txiroagoa
izango da.
 Zein izango litzake unitate didaktiko honetan zehar ikasitakoaren inguruan
aterako zenuten ondorioa?
Espazio naturalen kudeaketa egokiak zaintza, mantenimendua, kontserbazioa,
ikerkuntza, administrazioa, zuzendaritza eta erabilera publikoaren kudeaketa modu
eraginkorrean integratu behar ditu. Kudeaketan sartutako erakunde bakoitzak
begirada desberdin eta espezifiko bat ekartzen du, beraien interesak maiz desberdinak
izaten baitira. Hala ere, ikuspuntu desberdinak ezagutzera emateak eta eztabaidatzeak
arazoak eta konponbideak hobeto bideratzea ahalbidetzen du, kudeaketaren helburu
nagusia ahaztu gabe: inguruneaz eta bere baliabideetaz disfrutatzea, etorkizuneko
belaunaldiak konprometitu gabe.
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“Giza Faktorea” unitate didaktikoa bere amaierara heldu da. Zuentzako interesgarria
izatea, giza jarduerak ingurumen naturaletan dituzten eraginak ulertzea eta
kontserbaziorako espazioaren kudeaketa egoki bat egitearen garrantzia ikustea espero
dugu.
Eskerrik asko zuen partaidetzagatik, hurrengora arte!
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9.3. III.ERANSKINA: IRAKASLERIAREN EBALUAZIOA
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