Aktibitateen dosierra

Landatxangoak

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.

Ekobideak koop, elk. Txikia.
Zitek, Edificio Rectorado - Planta baja, Módulo 5 Barrio Sarriena s/n, Campus de Bizkaia, UPV/EHU 48940, Leioa (Bizkaia)
Teléfono: 666 85 77 61 / 688 62 72 42

Landako Txangoak
Helburuak:
Naturaren
pertzepzioa
eta
"ikuspegi
geologikoa"
deiturikoa
bultzatzea.
- Ikasgelan geodibertsitateari buruz
ikasitakoa praktikan jartzea.
- Eremua hezkuntzaren balio erantsi,
osagarri eta erabilgarri gisa ikustea.
Adina:
Adin guztiak (mailak doitzea)
Lehen
eta
Bigarren
Hezkuntzako
irakasleen prestakuntza/errefortzua
Iraupena: 3-4 ordu

Irteeren oinarrizko deskribapena: landairteera
guztiak
irisgarritasun
altuertaineko guneen arabera egiten dira,
publiko guztientzako irisgarriak izan
behar direla ulertuta.
Eremuan
prestatu
eta
balioetsi
beharreko
edukiak
bertaratutakoen
mailetara egokituta daude.
* Zerbitzu pertsonalizatu
aurrekontua eskatu.

baterako,

Gomendatutako materialak: mendiko
botak, janaria, koadernoa, arkatza, ura.

Eremura egindako ibilaldien eskaintza
Bilbo MetropolitanoA
➢ Bilboko itsasadarraren historia geologiko eta
kulturala.
➢ Casilda Iturrizar parkeko fauna eta flora
➢ Bilboko Tximinia.
➢ Bilbo GeoMonumentala

Uribe
➢ Sumendi bat Bakion?
➢ Iraganetik gaur egunera arteko bidaia:
Azkorriko hondartza.
➢ Uribe kosta: milioika urteko ibilaldi geologikoa.
➢ Barrika: Bizkaiako Flysch-a ezagutzen.
➢ Mungia GeoMonumentala

Urdaibai
➢
➢
➢
➢

Mundakako Lumakelak
Murueta: basoko museo eskutua
Lag, sumendi bat hondartzan?
Busturiako Diapiroa

Karrantza
➢ Meatzaldeko Ondare GeoMineroa.
➢ Itsaslurretik La Arena-eko dunetara.
➢ Balmaseda eta bere marka industriala

Lea-Artibai/Durangaldea
➢
➢
➢
➢

Mugarrako Karst-a.
Ea: bizkaiko azken flysch-a.
Olatz-eko Poljea ezagutzen.
Durangaldearen eta Debabarrenaren arteko
bulkanismoa.

Marrazkia zelaian
Helburuak:
- Naturaren pertzepzioa eta "ikuspegi
geologikoa" deiturikoa bultzatzea.
- Geodibertsitateari buruzko ezagutzak
praktikan jartzea.
- Pazientzia eta talde-lana sustatzea.

Metodologia: ikusmena eta gure ezagutza
geologikoak erabiliz, behatzen ari garen
egiturak erreplikatuko ditugu.
Adina:
1. ESO-Batxilergoa
Irakasleen prestakuntza
Iraupena: 2-3 ordu

Deskribapena: Bizkaiak eta Euskal Herriak
aurkezten dituzten formazio ezberdinek, bere
tolesturak, failak, egitura haustura handiak
ikasi, ezagutu eta marrazten dituzte. Paisaia
geologikoari buruzko sarrera labur baten
bidez,
zenbait
egitura
marraztu
eta
erreplikatuko ditugu.
Materialak:
mendiko
arkatza, ura.

botak,

koadernoa,

Oharrak
Edukiak eta helburuak EAEko eskola-curriculumera
Geodibertsitate Estrategiak definitzen ditu.

egokituta

daude,

eta

EAEko

2020rako

Ekobideak taldea bera arduratzen da landa-irteeretarako behar diren materialak eta bitartekoak
emateaz.
Irteera guztietan gutxienez 2 begiralek parte hartzen dute. Kopuru handiagoa behar izatea taldea
osatzen duten ikasleen eta irakasleen kopuruaren araberakoa izango da.
Ikastetxeen kasuan, gune horretara joateko garraioa bermatu behar dute, baita ikasle bakoitzarentzat
gomendatutako eta gutxieneko segurtasun-materialak ere, beharrezkoak izanez gero.

Irteeren iraupena aldatu egin daiteke, taldearen parte-hartzearen eta interes espezifikoen arabera.
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

Irteerak

150€

Irteeren aktibitateak

100€

Aktibitateen pack

*

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

Kontzeptuak
Taillera
Tailerren pack

Prezioa

Amaierako Prezioa

Irteera 1

150 €/irteera

150 €

Irteera 1+ tailer 1

100 €/irteera

200€

6 irteeren pack

100 €/irteera

600€
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