
HEZKUNTZA ESKAINTZA 

H.H. 
2020 – 2021 IKASTURTEA

Pagoeta Natura Parkea



ERLEAK EZAGUTZEN 

HEZKUNTZA ESKAINTZA HH (4-5 urte). Pagoeta Natura Parkea

HELBURUAK
- Erleen anatomia, bizi zikloa eta bizimodua ezagutzea.

- Erleak etxabere izatera iristeko arrazoiak ezagutzea.

- Erle produktu desberdinak, erabilerak eta onurak ezagutzea.

- Naturan duten garrantziaz jabetzea, errespetuzko jarrerak sustatuz.

EDUKIAK
- Erle motak, ziklo biologikoa eta anatomia.

- Erleen hizkuntza.

- Erle-produktuak.

- Erleak ekosisteman.

- Erle beltza, Euskal Herrikoa.

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Erlauntzaren irekiera.

- Loreen behaketa.

- Erle produktuen dastaketa.

- Kandelagintza.



HEZKUNTZA ESKAINTZA

L.H.
2020 – 2021 IKASTURTEA

Pagoeta Natura Parkea



ERLEAK EZAGUTZEN 

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 1. eta 2. zikloak. Pagoeta Natura Parkea

HELBURUAK
- Erleen anatomia, bizi zikloa eta bizimodua ezagutzea.

- Erleak etxabere izatera iristeko arrazoiak ezagutzea.

- Erle produktu desberdinak, erabilerak eta onurak ezagutzea.

- Naturan duten garrantziaz jabetzea, errespetuzko jarrerak sustatuz.

EDUKIAK
- Erle motak, ziklo biologikoa eta anatomia.

- Erleen hizkuntza.

- Erle-produktuak.

- Erleak ekosisteman.

- Erle beltza, Euskal Herrikoa.
Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Erlauntzaren irekiera.

- Loreen behaketa.

- Erle produktuen dastaketa.

- Kandelagintza.



EDUKIAK 
- Ondo pasatuz, osasuna helburu duen

gorputz mugimendua.

- Ingurune naturalarekiko errespetuzko
jarrera eta sentsibilizazioa.

- Ibilbideen seinalizazioa, mapen
interpretazioa, orientazioa,…

- Norbere gorputzaren kontzientzia hartzeko
eta erlaxatzeko teknikak.       

HELBURUAK
- Ingurune naturalarekiko errespetua eta sentsibilizazioa sustatzea.

- Naturan ariketa fisikoa egiten gozatzea eta ingurune honek dituen aukerez jabetzea.

- Ingurune naturalean ibiltzeko zenbait nozio bereganatzea: ibilbideen seinalizazioa, 
mapen interpretazioa, orientazioa,…

- Mugitzearen garrantzia ez ezik, geratu eta gure gorputzari erreparatzearen
garrantziaz ohartzea.

NATURAN MUGI 

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 2 zikloa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13:30 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Talde dinamika, ginkana.

- Lorategian zehar ibilaldi eta jolasak.

- Proba desberdinak: orientazio
probak, oreka-akrobazia probak...

- Yoga saioa eta erlaxazioa.



JARDUERAK

- Erroten funtzionamendua.

- Elikaduraren piramidea jokua.

- Ogiaren elaborazioa.

- Gari irinaren baheketa.

ELIKADURA ETA INGURUMENA

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 1. eta 2. zikloak. Pagoeta Natura parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13 h

Prezioa: 4€

HELBURUAK
- Oinarrizko elikadura osasuntsu baten irizpideak jasotzea.
- Ogiaren osagaiak eta elaborazioa ezagutzea: zekale motak, irin
mota desberdinak, jakiak…

- Aintzinako giza urratsetara hurbiltzea.

EDUKIAK
- Elikaduraren piramidea.

- Ogi mota desberdinak.

- Nekazaritza, zekale desberdinak.

- Errotaritzaren eta burdingintzaren
historia. 



EDUKIAK 
- Lanbide desberdinak.

- Lanbideen inguruko lehengaiak.

- Naturaren indar desberdinen erabilpena.

- Landaretza potentziala eta honen
kudeaketa.

- Teknologia aplikazioak.

HELBURUAK
- Giza ogibide desberdinak ezagutzea: burdingintza, errotaritza, ikazkintza.

- Lanbide hauen garrantzia historikoa azaltzea.

- Giza urratsak basoen eraldaketan eta naturan izan duen eragina ezagutzea.

- Naturako indar desberdinen ezagutza areagotzea.

- Zenbait teknologia kontzeptu barneratzea.

LANBIDE ZAHARRAK 

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 3. zikloa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Errota eta burdinolaren funtzionamendua.

- Ingurunean zuzeneko behaketa. 

- Talde dinamika, ginkana, 

Agorregira bidean.



JARDUERAK

- Mendi ibildaldia taldeka frogak eginaz.

- Sarrolako betizuak eta pottokak ikusi.

- Basoko oinatzak margotu eta ezagutu.

EDUKIAK
- Pagoetako ornodun eta 

ornogabeak.

- Babes mailak.

- Elika kateak: oreka-desoreka.

- Animalien arrastoak.

HELBURUAK

- Ornogabeen ugaritasunaz jabetu eta betetzen dituzten funtzioak ezagutzea.

- Ornodunak sailkatu eta talde bakoitzaren ezaugarriak ulertzea.

- Animalien arrastoak ikertu eta bereizten ikastea.

- Animalien kontserbazioaren garrantziaz jabetzea.

ANIMALIAK  

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 3. zikloa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13:30 h

Prezioa: 4€



EDUKIAK 

- Landare kriptogamoak eta 
fanerogamoak.

- Fotosintesia eta eboluzioa.

- Ugalketa zikloak.

- Kontserbazioa eta biodibertsitatea.

HELBURUAK

- Landareen bioaniztasunaz jabetzea.

- Landareen eboluzioa barneratzea.

- Landareen ugalketa eta sakabanaketa estrategiak ezagutzea.

- Bertako landaredia ezagutzea.

LANDARETZA  

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 3. zikloa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13:30 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK

- Talde dinamika, frogak.

- Iturrarango Lorategi Botanikoan
ibilaldia.

- Iturraran Parketxea bisitatu.



EDUKIAK 
- Ekosistema kontzeptua.

- Pagoetako bizidunak eta euren erlazioak.

- Elika kateak eta elika sareak: oreka eta 
desoreka egoerak.

- Naturaguneak babestearen arrazoiak eta 
babes mailak.

JARDUERAK

- Talde dinamikak, frogak.

- Mendi ibilaldia.

- Ingurunean zuzeneko
behaketa.

HELBURUAK

- Ekosistema bat zer den jakitea.

- Basoko bizidunak elikaduraren arabera sailkatzen ikastea.

- Elika kate eta ekosistemen ahuleziaz jabetzea.

- Ingurumen eta ekosistemen babesaren aldeko jarrerak sustatzea.

- Ekosistemetan bioaniztasunak duen garrantziaz jabetzea.

EKOSISTEMAK PAGOETAN  

HEZKUNTZA ESKAINTZA LH 3. zikloa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13:30 h

Prezioa: 4€



HEZKUNTZA ESKAINTZA

D.B.H.
2020 – 2021 IKASTURTEA

Pagoeta Natura Parkea



EDUKIAK 
- Ingurune naturalaren erabilpena.

- Basoen eraldaketa: ikazkintza, 
nekazaritza.

- Errotaritza eta burdingintzaren
historia.

- Teknologia aplikazioak.

HELBURUAK

- Giza urratsak basoen eraldaketan eta naturan izan duen eragina ezagutzea.

- Giza ogibide desberdinak ezagutzea: burdingintza, errotaritza, ikazkintza.

- Lanbide hauen garrantzia historikoa azaltzea.

- Energia hidraulikoaren ezagutza areagotzea.

- Teknologia kontzeptuak barneratzea.

BURDINGINTZA ETA ERROTARITZA AGORREGIN

HEZKUNTZA ESKAINTZA DBH. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Iturraran baserria bisitatu: maketa desber-

dinak aztertu eta ikusentzunekoa ikusi.

- Errota eta burdinolaren funtzionamendua.

- Ingurunean zuzeneko behaketa. 



EDUKIAK 
- Ondo pasatuz, osasuna helburu duen

gorputz mugimendua.

- Ingurune naturalarekiko errespetuzko
jarrera eta sentsibilizazioa.

- Ibilbideen seinalizazioa, mapen
interpretazioa, orientazioa,…

- Norbere gorputzaren kontzientzia hartzeko
eta erlaxatzeko teknikak.       

HELBURUAK
- Ingurune naturalarekiko errespetua eta sentsibilizazioa sustatzea.

- Naturan ariketa fisikoa egiten gozatzea eta ingurune honek dituen aukerez jabetzea.

- Ingurune naturalean ibiltzeko zenbait nozio bereganatzea: ibilbideen seinalizazioa, 
mapen interpretazioa, orientazioa,…

- Mugitzearen garrantzia ez ezik, geratu eta gure gorputzari erreparatzearen
garrantziaz ohartzea.

NATURAN MUGI 

HEZKUNTZA ESKAINTZA DBH 1. zikloa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13:30 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Talde dinamika, ginkana.

- Lorategian zehar ibilaldi eta jolasak.

- Proba desberdinak: orientazio
probak, oreka-akrobazia probak...

- Yoga saioa eta erlaxazioa.



HEZKUNTZA ESKAINTZA 

Batxilergoa. 

2020 – 2021 IKASTURTEA

Pagoeta Natura Parkea



EDUKIAK 
- Ingurune naturalaren erabilpena.

- Basoen eraldaketa: ikazkintza, 
nekazaritza.

- Errotaritza eta burdingintzaren
historia.

- Teknologia aplikazioak.

HELBURUAK

- Giza urratsak basoen eraldaketan eta naturan izan duen eragina ezagutzea.

- Giza ogibide desberdinak ezagutzea: burdingintza, errotaritza, ikazkintza.

- Lanbide hauen garrantzia historikoa azaltzea.

- Energia hidraulikoaren ezagutza areagotzea.

- Teknologia kontzeptuak barneratzea.

BURDINGINTZA ETA ERROTARITZA AGORREGIN

HEZKUNTZA ESKAINTZA Batxilergoa. Pagoeta Natura Parkea

Kopurua: 25 ikasle / 2 talde 50 ikasle

Ordutegia: 10 – 13 h

Prezioa: 4€

JARDUERAK
- Iturraran baserria bisitatu: maketa 

desberdinak aztertu eta ikusentzunekoa ikusi.

- Errota eta burdinolaren funtzionamendua.

- Ingurunean zuzeneko behaketa. 


