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Tailerren Dosierra
Ekobideak

HAUR
HEZKUNTZA

Informazioa
Nor gara?

Ekobidek Koop, Elk.Txikian geoturismoaren
sustapenarekin eta ingurumen hezkuntzarekin
konprometituta gaude.

Ekobideak Bizkaiko kooperatiba txiki bat da,
geologia eta ingurumena sustatzen dituena, eta
turismo geologikoko, ingurumen-hezkuntzako
eta orientazioko zerbitzuak ematen ditu,
besteak beste.

Ingurumenean
espezializatutako
geologoek
osatutako taldea gara, eta naturako, hezkuntzako
eta iraunkortasuneko turismo proiektuak garatzen
ditugu.
Herritarrentzako geodibertsitatearen ezagutza
eta hedapena bilatzen dugu uneoro, baita
praktika jasangarrien erabilera eta gure ondare
geologikoaren kontserbazioa bera ere.
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6 ALDEAK
Helburuak:
- Xehetasunekiko arreta eta horiek
erlazionatzeko gaitasuna piztea.
- Parte-hartzea eta gaitasun deduktiboak
sustatzea.

Deskribapena: Geodibertsitatearekin
lotutako 2 irudien arteko
desberdintasunak bilatzen ditugu, eta
horiei eta horien ondorioei buruz
eztabaidatzen dugu.

Metodologia:
metodo
praktiko
batekin, baina baita parte-hartzailea
ere,
ikasleek
inguratzen
duen
mundua deskubritzea bilatzen da,
dedukzio-gaitasunak estimulatuz.

Materialak: fitxak, arkatzak.

AZTARNAK!
Helburuak:
- Animalien mundurako sarrera.
Animaliak
arrastoen
bidez
identifikatzea.
- Xehetasunei arreta jartzea.
- Kontzeptuak erlazionatzeko
gaitasuna.
- Parte-hartzea sustatzea.

Deskribapena: irudi eta marrazki
desberdinak erabiliz, aztarna bakoitza
zein espezietakoa den eta zerk egiten
dituen hain desberdin identifikatuko
dugu.
Materialak: irudiak, arkatza, papera.

Metodologia: metodo didaktikoak
eta praktikoak erabiliz, ikasleek
harremanei
buruzko
ezagutzak
eskuratuko dituzte eta aztarnak eta
irudiak identifikatuko dituzte.

Irudia: La gaveta

FOSILAK MOLDEKATZEN
Helburuak:
- Fosil desberdinen existentzia
ulertzea.
- Ingurunean antzeko egiturak
bilatzeko interesa piztea.
- Xehetasunekiko arreta piztea.
- Dedukzio-dohainak lantzea.
Metodologia: irudimena sustatu nahi
da, ikasleek lurperatzeari eta
fosilizatzeari buruzko ezagutzak ikasi
eta erabiltzen dituzten bitartean.

Deskribapena: hezurrak, aztarnak edo
animalia iraungiak moldekatzeko hainbat
material erabiltzen ditugu, haien xehetasunei
eta ezaugarri nagusiei ondo erreparatuz,
irudimena edo erreferentziazko irudiak
erabiliz.
Materialak: buztina, paper orea, egurrezko
makilak, ura, egunkarietako papera.

LAGINAK KOLORAZTEN
Helburuak:
- Ikasleengan gaitasun artistikoak
sortzea.
- Xehetasunekiko arreta piztea.
- Ingurumenari buruzko ezagutzak
praktikan jartzea.

Metodologia: bertaratzen direnen
parte-hartzea bilatzen da metodo
praktiko eta artistiko batekin, inguruko
harri eta fosilekin xehetasunetara
sartzeko; aldi berean, euren ideiak
argitu eta adierazteko modu berriak
bilatzen dituzte.

Deskribapena: marrazkiaren eta
koloreztatzearen bidez, zuzenean
bistaratzen direnean normalean
oharkabean pasatzen diren laginen
xehetasunetara sartu.
Materialak: marrazkiak, pinturak,
koloretako arkatzak.

Paleoinguruneen murala
Helburuak:
- Iraganeko inguruneen hastapenak
- Egungo giroak iraganekoekin
lotzea.
- Irudimen-gaitasuna sustatzea.

Metodologia: metodo praktiko bat
erabiliko da, ikasleek landutako
materialak manipulatu ahal izateko.

Deskribapena: aurrez diseinatutako irudiak
edo
"laginak
koloreztatzen"
tailerrean
egindako
marrazkiak
erabiliz,
aurreko
garaietako organismoak bizi ziren giroak
irudikatzen ditugu.
Materialak: marrazkiak, guraizeak, masilla
itsaskorra, koloretako arkatzak.

Puntuak batzen
Helburuak:
- Xehetasunekiko arreta eta horiek
erlazionatzeko gaitasuna piztea.
- Gaitasun artistiko hasiberriak
piztea.
- Marrazkiak hasi eta amaitu arteko
gogoetak.

Metodologia: tailer praktiko honetan,
galderen eta ikusmen-ikaskuntzaren
bidez, ikasleek ekintza sinpleetan
deskubritzeko interesa piztuko dugu,
eta haien arte- eta pertzepziogaitasunak sustatuko ditugu.

Deskribapena: aurrez definitutako lerrokadura
batzuk erabiliz, orri bakoitzeko puntuak batuko
ditugu, puntu jakin batzuetan geldituz, ikasleek
irudiak amaitu aurretik ikusten dituzten
egiaztatzeko. Azkenik, behatzen joan diren
pertzepzio ezberdinen inguruan eztabaidatuko
dute.
Materialak: kartoi meheak, aldizkariak, kola,
guraizeak, papera, marrazteko eta idazteko
materialak.

OHARRAK
Edukiak eta helburuak EAEko eskola-curriculumera egokituta daude, eta EAEko 2020rako
Geodibertsitate Estrategiak definitzen ditu.
Ekobideak taldea bera arduratzen da ikastetxeek sartzen ez dituzten materialak eta ikus-entzunezko
baliabideak ekartzeaz.
Tailer guztietan gutxienez 2 begiralek parte hartzen dute. Kopuru handiagoa behar izatea taldea
osatzen duten ikasleen kopuruaren araberakoa izango da.
Ikastetxeen kasuan, erabili beharreko espazioaren erabilera egokia bermatu behar dute, bai eta ikusentzunezko gutxieneko baliabideak ere, beharrezkoak izanez gero.

Lantegien iraupena taldearen parte-hartzearen araberakoa izan daiteke. Ekobideaketik ez da
denbora luzapenik kontuan hartuko tarifetan. Ulertzen dugu eta bermatzen dugu garrantzitsuena
kalitatezko hezkuntza dela, ikasleen parte-hartzea, eta jarduerak entretenigarriak izatea eta
zalantzarik ez geratzea.
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TARIFAK
Kontzeptuak

Prezioa

Tailerrak

100€

Tailerren pack-a

*

* Prezio pertsonalizatuak egiten dira, egin beharreko tailerren kopuruaren eta tailer motaren arabera.

Adibidez:

Kontzeptuak
Tailerrak
Tailerren pack-ak

Prezioa

Amaierako Prezioa

Tailer 1

100 €/tailerra

100 €

6 tailerren pack-a

90 €/tailerra

540€

12 tailerren pack-a

80 €/tailerra

960€
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