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"NEPTUNO KANPUSA, 
Nafarroako ikastetxei 
1995tik eskaintzen den 

Caja Navarra Fundazioaren 
hezkuntza baliabide bat da. 

 
Helburu nagusiena ingurumenaren babesean, 

ezagutzan eta garapen jasangarrian oinarritutako 
ikasketak garatzea da, pertsonen arteko harremanak eta 

elkarbizitza bultzatzen diren bitartean.  

Ingurumen eta balioen hezkuntzak gizartea osatzen 
dugun pertsonentzako ikasketa iraunkorrak ditugu. 

Horregatik, Neptuno Kanpusean ingurumenaren 
zaintzan, kontserbazioan, bere gozamenean, etab. 

datzan pentsamendu kritiko bat edukitzera gonbidatzeaz 
gain, gure jardueren barruan balioetan oinarritutako 
hezkuntzari heltzen dioten osagaiak sartzen ditugu, 

LANKIDETZA funtsezko zutabeetako bat delarik. 
Horrek esan nahi du beste pertsona batzuekin modu 
interdependentean lan egin behar dela, ez bereizita 

edo lehiatuz, baizik eta lortutako arrakastengatik 
erantzukizunak eta sariak partekatuz. Taldean lan egiten 

jakitea eta desberdintasun pertsonal eta kulturalen 
osagarritasuna baloratzea esan nahi du.

NEPTUNO KANPUSAK naturan murgiltzeko 
esperientzia ezin hobea eskaintzen du, begirale adituez 

sorturiko talde zabal batekin batera, egonaldia parte 
hartzaileen adin eta kurtsoaren arabera pentsaturiko 

jarduera anitzez dinamizatzeko prest.  
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Aurkezten den programa 
COLONIA BLANCA DE NAVARRA-n 

garatzen da, Hondarribian 
Gipuzkoa

Leku paregabea da inguru naturalarekin momentu zoragarriak bizi
ahal izateko, Jaizkibel mendiaren ondoan eta hondartzatik

200 metrotara kokatuta dagoen aterpetxean.
Hondarribian baliabide natural eta kultural ugari aurki ditzazkegu:

-Txingudiko Padura Parke Ekologikoa, erreserba naturala eta 
Euskal Herriko bigarren hezegune garrantzitsuena.  

- Jaizkibel mendia, 2000 natura sarearen barne dago eta 
Komunitate Interes Gunea izendatua.

- Hondarribiko hondartza.
- Kantauri Itsasoa.

- Alde zaharra eta harresiak.
- Arrantzaleen auzoa.

- Kirol eta arrantza portuak.
- Ohiturak. 
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"Nafarroako Hezkuntza 
Sistemaren barne dagoen 
edozein ikastetxek 
(publiko edo pribatua) 
NEPTUNO KANPUSean 
parte hartu dezake.
Taldearen kopurua erabakitzea ikastetxearen esku 
dago (aukera desberdinak kontsultatu). Parte hartzen 
duten ikasleek, programa egiten duten urtean, 
hauetako maila batean egon behar dira:

- Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloan.
- Bigarren Hezkuntzako lehenengo zikloan.

NEPTUNO KANPUSean EGONALDI PROGRAMAren 
arabera bi aukera daude:

- 3 EGUNETAKO EGONALDIAREN PROGRAMA. 
Astelehenetan hasi daiteke 10:30-11:30etan iristen 
eta asteazkenean bazkal ostean bukatzen (15:00ak 
aldera). Beste aukera asteazkenean hastea eta 
sistema berdinarekin ostiralean bukatzea da.

- 5 EGUNETAKO EGONALDIAREN PROGRAMA. 
Ongietorria astelehenean izango da 10:30-11:30ak 
bitartean eta bukaera ostiralean bazkaldu ondoren, 
15:00ak aldera.

Hizkuntz hezkuntz ereduaren arabera NEPTUNO 
KANPUSean hiru aukera desberdinak eskaintzen dira:
EUSKARA, GAZTELANIA eta INGELESA.
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"1935 urtetik udaleku 
mota desberdinak 

antolatu diren leku 
hau VICTOR EUSA 

arkitektoaren lana 
da eta bere eraikinak 
Nafarroaren Ondare 

barruan katalogatuak 
daude. 

Eraikinak lilura berezia mantentzen du, nahiz eta 
urte ugari pasa diren eguneratua izan da gaurko 

beharrei eta ezaugarri desberdinak dituzten taldeei 
moldatzeko helburuarekin:

- 4 ikasle logela bi pisutan banatuak. Bakoitzean 40 
pertsona sartzen dira, osora 160 ikaslerentzako lekua. 

- Irakasleentzat 4 logela bi ohatzeekin bakoitzak. 
- Komunak eta dutxak.

- Jangela.
- 2 jarduera-aretoak.

- Kanpoko 3 patio.
- Ikus-entzunezko baliabideez hornitutako ikasgela.

- Ingurumen-ikasgela elkarreragilea.
- Eraikuntza egokitua.

Kanpusean daukagun material guztia kontu 
handiarekin aukeratu da, partaideen adinaren 
eta beharren arabera: kirol materiala (baloiak, 

kanastak, raketak, pelotak, etab.), material 
artistikoa, mozorroak, etab… Halaber, itzelak diren 

mahai jolasak eskaintzen dira esperientzia 
hezigarri eta motibatzaileak sustatzeko 

helburuarekin, hainbat eduki lantzen diren 
bitartean: logikomatematikoa, kontzeptuala, 

bisuala, memorizatzekoa, etab. 



"NEPTUNO KANPUSean 
giza baliabide zabala 
dugu.
Kanpusean hezitzaile eta begirale talde sendoa 
dugu, antolaketa-lanetan esperientziadunak 
eta instalazioaren eta programaren ezagutza 
zabalarekin. Euskaraz diren txandetan, begiraleak 
euskaldunak izango dira.
Eskola-taldeen zerbitzura jarriko diren bi lantalde 
bereizten ditugu:

- JARDUERA TALDEA. Talde pedagogikoa 
hezkuntza eta asialdian adituak diren 
profesionaletaz konposatuta dago. 

- ZERBITZU TALDEA. Garbiketaz, mantenuaz, 
elikaduraz, etab. arduratzen diren pertsonek 
osatzen dute.
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"Aurtengo NEPTUNO 
KANPUSerako planteatzen 
diren HELBURU OROKORRAK 

hauek dira: 

- Inguruaren garrantzia aztertu eta horrekiko 
errespetua bultzatu. 

- Itsas ingurunea ezagutu eta identifikatu, bere 
ekosistemen berri izan, funtzionamendua eta 

ezaugarriak ezagutu.

- Baliabide natural ezberdinak ezagutu eta hauengan 
gizakiak eragiten duen eragina aztertu.

- Hondarribiko kultura, historia eta ohiturak ezagutu.

- Balioen hezkuntzan oinarritutako jarduerak aurrera 
eraman: dinamikak, ekintzak, kantuak, etab.

- Intersektorialitatearen bidez iniziatiba, 
sormena, erantzukizuna, autonomia, esfortzua, 

frustrazioarenganako tolerantzia, iraunkortasuna eta 
porroten ikasketa landu.

- Autonomia eta erantzukizun pertsonala indartu. 
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"NEPTUNO KANPUSean 
egiten diren jarduera 
guztiak DINAMIKOAK  
eta MOTIBATZAILEAK 
dira, izaera praktikoa 
duten metodologien 
bidez. Hala nola:
- Komunikazioa errazteko parte-hartzaileen 

bizipenak erabili motibazio moduan.

- Jarduera desberdinetan ikasleen parte-hartzea 
bultzatu.

- Lekuak eta bere inguruneak zuzenean eskaintzen 
dizkigun baliabideekin esperimentatu.

- Parte-hartzaile bakoitzaren behar indibidualak 
asetzeaz arduratu. 

- Parte-hartzaileak honako baloreetan hezitzea: 
ingurumenarenganako begirunea eta zaintza, 
elkarbizitza, enpatia, tolerantzia eta zoriontasuna

Ikasleak ikasten duten bitartean ongi pasatzen 
dutela bermatzeko baliabide anitz ditugu: bideoak, 
erakusketak, jarduera didaktikoak, tailerrak eta 
beste jarduera batzuk. 
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PROGRAMAZIOA:  
3 EGUNETAKO EGONALDIA

"NEPTUNO KANPUSa ikastetxe 
desberdineko taldeei hiru egunetan 

banatutako hainbat baliabide 
didaktikoak eskaintzen dizkie. 

Baliabide hauetako bakoitzak bere egitura, helburuak, metodologia eta  
jarduerak ditu (proiekzioak, bisitak, txangoak, dinamikak, ekintzak, etab.).

Deskribatzen den programazioa:

- Malgua parte-hartzaile bakoitzaren ezaugarrietara.
- Aldakorra. Ondoren aurkezten diren aukeretatik Ikastetxe bakoitzak  

bere interesen arabera bere programazioa egin dezake. 
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1. EGUNA

GOIZA 
A AUKERA: HONDARTZA

Aurkezpenak bukatzerakoan eta hamaiketakoa jan ondoren talde osoa hondartzara 
jaitsiko da, bertan begiraleek antolatutako jarduera batzuez gozatzeko. Jarraian, 
eguraldiak uzten duen bitartean, uretan sartzeko aukera izango dute (begiraleen 
oharrak jarraituz).

B AUKERA: ATERPETXEA

Hamaiketakoaren ondoren Kanpuseko begiraleek antolatutako jolasekin ikasleak 
gozatuko dute: ziurtatutako dibertsioa eta barreak!

HELBURUAK:

- Ingurunea eta Neptuno Kanpusaren dinamika ezagutu era dibertigarri batean.
- Begirale taldea ezagutu.
- Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen bizipen positiboaz gozatu.

ARRATSALDEA
TXANGOA: ITSASERTZEKO INGRUNEAN MURGILDUZ

Jaizkibeleko itsasertza eta mendilerroa ezagutzeko esperientzia hezitzailea. 
Ibilbidea baso eta ibai-haran sakonetatik pasatzen den bitartean, lekuko hareharria 
esanguratsuak moldatutako itsaslabar eta kala izugarriak ezagutzeko aukera izango 
dugun. 

HELBURUAK:

- Ibilbideko ekosistemak identifikatu, naturaltasun eta kontserbazio maila ezagutuz.
- Ekosistema ezberdinetako fauna eta flora adierazgarrienak ezagutu.
- Mendiaren historia geologikoa ezagutu. Klimak, higadurak, mugimendu 

tektonikoek, etab. eragindako fenomenoak aztertuz. 
- Lurzoruari emandako erabilera desberdinak ezagutu. 
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GAUA
A AUKERA: INGURUMENAREN GINKANA 

Partaideak ingurumenaren zaintzari eta birziklatzeari buruz dakitenarekin, baita 
egunean zehar jasotako informazioaz baliatuz,  ginkana  dibertigarri batean murgilduko 
dira: erronka ederra!

B AUKERA: PIRAMIDEA

Parte-hartzaileak piramide batean ahalik eta altuen igo behar dute, non bakoitzak 
zenbaki batekin identifikatu beharko den. Maila batetik hurrengora pasatzeko, segidan 
dagoen goiko ilarako lagun bateri erronka bota beharko dio, azaldutako mini-jolasen 
bat aukeratzen. 

HELBURUAK:

- Gau-ekitaldi dibertigarri eta motibagarriaz gozatu.
- Ikasleen arteko erlazioak bultzatu.
- Dibertsio momentuak ikasketa, garapen eta hazkuntza une bezala baloratu.

2. EGUNA

GOIZA
AIAKO HARRIRA TXANGOA: ARDITURRIKO MEATEGIA

Aiako Harriko Parke Naturala bisitatzea aberastasun historiko, natural eta arkeologikoaz 
jabetzeko aukera paregabea da. Alde batetik erromatarren garaiko meazulo handira 
sartzeko aukera izango dute, sekulako esperientzia denboraren tunelean barrena 
eramaten duen bidaian. Bestalde, eguraldiaren arabera,  inguruan orientazio jokoa 
edo geologia tailerra egingo da.
 
HELBURUAK:

- Aiako Harriko zonaldeko klima, flora, fauna, orografia, mitologia eta gizakiak 
ingurugiroan egindako erabilerak ezagutzea.

- Jarduerak eginez zonaldea ezagutarazi. 
- Ikasleriarentzat den testuinguru berriaz ohartu. 
- Ingurumen paregabean egun desberdin batez gozatu.
- Ikaslearekiko zoriontasun sentimendu bat eragingo duen egun ahaztezinaz gozatu.
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ARRATSALDEA
NABIGATZEN ETA ARRANTZA EGITEN:  
PASEALDIA ITSASONTZIAN + ARRANTZA

Bideo baten laguntzarekin, Kantauri itsasoko arrantzaren inguruko ohiturei buruzko 
azalpen orokor bat egingo da. Ondoren, itsasontzian Txingudiko badia zeharkatuko 
da, itsas erdiraino bista ikusgarriez gozatzeko gida espezializatu batek emandako 
Euskal arrantza teknika tradizionalei buruzko azalpenak entzuten diren bitartean. 
Amaitzeko, partaideek bainu bat hartzeko aukera izan dezakete*. Gainera, porturako 
bueltan tradiziozko teknikak erabiliz, salabardoa, nasak eta sare-saskiekin arrantzan 
egingo da. 

* Garrantzitsua: Eguraldi eta itsas baldintzak lagungarriak badira.

HELBURUAK:

- Baxurako arrantzaleek praktikatutako ohizko arrantza sistemak ezagutu.
- Arrantza-teknikak ezagutzeaz gain, ingurunean daukaten eragina ikasi.
- Erabiltzen diren sareekin, amuekin eta korapiloekin harremanetan jarri.
- Nabigazioko oinarrizko nozioak ezagutu.

GAUA
A AUKERA: FESTA

Bizikidetza honetako azkeneko gaua bereziena da, dibertsio momentua elkarrekin 
aprobetxatzeko eta giro ezin hobean harremanak bermatzeko. 

B AUKERA: FUROR

Mitikoa den telebista saioan oinarritutako jarduera honetan, ikasleak abestiak 
gogorarazteko daukaten trebeziaz baliatu beharko dira. Talde originalenak irabaziko 
du, abesti gehien abesten eta musika jakintza zabalenak frogatzen dituenak.

HELBURUAK:

- Gau-ekitaldi dibertigarri eta motibatzaileaz gozatu.
- Ikasleen arteko erlazioak bultzatu.
- Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen bizipen positiboaz gozatu.
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3. EGUNA

GOIZA
INGURUMEN HEZIKETAREN IKASGELA INTERAKTIBOA: NORUS ESPEDIZIOA 
+ GINKANA KULTURALA HONDARRIBIAN ZEHAR 

Ingurumen heziketaren ikasgela interaktiboa, esperientzia hezitzaile interaktibo 
bat da, hausnarketa eta ingurumenarekiko konpromezua bilatzen duen baliabidea, 
teknologi berrietan oinarrituta. 

Horretaz gain, modu dibertigarri eta  aberasgarri batez Hondarribiko berezitasunak 
ezagutzea lortuko dugu. Antolatuta dugun ginkana  honen bidez Hondarribia 
ezagutzea, bisitatzea eta oso era berezian herriaz gozatzea ahalegintzen da. 

HELBURUAK:

- Inguruneko ondarea eta baliabide naturalak errespetatu eta gizakien akzioengandik 
sortutako ondorioak aztertu.

- Ingurumena, biodibertsitatea, ekosistemak eta gune naturalak kontserbatzeko eta 
babesteko aukeran ditugun baliabideak aztertu.

- Ingurumena errespetatzeko eguneroko konpromiso zehatzak barneratu.
- Baliabide erakargarria eta berria eskaintzea ikasleak motibatzeko, kontzeptuak 

ulertzen dituzten bitartean.
- Ikasteko eta hausnartzeko gune bat eskaini.
- Aurkitzen garen lekuaren gertaera historiko nagusienak ezagutzea, bere harresiak 

eta tradizio desberdinengatik ospetsuak diren hainbat leku bisitatzea edota jaiak 
eta bizimodua ezagutzea unitate honetako helburuak izango dira. 



INGURUMEN HEZIKETA 
IKASGELA INTERAKTIBOA 
NORUS ESPEDIZIOA

"Caja Navarra Funadazioak 
sortutako baliabidea, 
ingurumenarekiko konpromisoa 
eta hausnarketara bultzatzen 
duen esperientzia hezitzailea.
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PROGRAMAZIOA:  
5 EGUNETAKO EGONALDIA

"NEPTUNO KANPUSak ikastetxe 
desberdineko taldeei bost egunetan 

banatutako hainbat baliabide 
didaktikoak eskaintzen dizkie.

 Baliabide hauetako bakoitzak bere izaera du, bere helburuak, metodologia eta 
jarduerak (proiekzioak, bisitak, txangoak, dinamikak, jolasak, etab.).  

Deskribatzen den programazioa:

- Malgua parte-hartzaile bakoitzaren ezaugarrietara.
- Aldakorra. Ondoren aurkezten diren aukeretatik Ikastetxe bakoitzak  

bere interesen arabera bere programazioa egin dezake. 

20



1. EGUNA

GOIZA: 
A AUKERA: HONDARTZA

Aurkezpenak bukatzerakoan eta hamaiketakoa jan ondoren talde osoa hondartzara 
jaitsiko da, bertan begiraleek antolatutako jarduera batzuez gozatzeko. Jarraian, 
eguraldiak uzten duen bitartean, uretan sartzeko aukera izango dute (begiraleen 
oharrak jarraituz). 

B AUKERA: ATERPETXEA

Hamaiketakoaren ondoren Kanpuseko begiraleek antolatutako jolasekin ikasleak 
gozatuko dute: ziurtatutako dibertsioa eta barreak!

HELBURUAK:

- Ingurunea  eta Neptuno Kanpusaren dinamika ezagutu era dibertigarri batean.
- Begirale taldea ezagutu.
- Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen bizipen positiboaz gozatu.

ARRATSALDEA
TXANGOA: ITSASERTZEKO INGRUNEAN MURGILDUZ

Jaizkibeleko itsasertza eta mendilerroa ezagutzeko esperientzia hezitzailea. 
Ibilbidea baso eta ibai-haran sakonetatik pasatzen den bitartean, lekuko hareharria 
esanguratsuak moldatutako itsaslabar eta kala izugarriak ezagutzeko aukera izango 
dugun. 

HELBURUAK:

- Ibilbideko ekosistemak identifikatu, naturaltasun eta kontserbazio maila ezagutuz.
- Ekosistema ezberdinetako fauna eta flora adierazgarrienak ezagutu.
- Mendiaren historia geologikoa ezagutu. Klimak, higadurak, mugimendu 

tektonikoek, etab. eragindako fenomenoak aztertuz. 
- Lurzoruari emandako erabilera desberdinak ezagutu. 
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GAUA
A AUKERA: INGURUMENAREN GINKANA 

Partaideak ingurumenaren zaintzari eta birziklatzeari buruz dakitenarekin, baita 
egunean zehar jasotako informazioaz baliatuz,  ginkana  dibertigarri batean murgilduko 
dira: erronka ederra!

B AUKERA: PIRAMIDEA

Parte-hartzaileak piramide batean ahalik eta altuen igo behar dute, non bakoitzak 
zenbaki batekin identifikatu beharko den. Maila batetik hurrengora pasatzeko, segidan 
dagoen goiko ilarako lagun bateri erronka bota beharko dio, azaldutako mini-jolasen 
bat aukeratzen. 

HELBURUAK:

- Gau-ekitaldi dibertigarri eta motibagarriaz gozatu.
- Ikasleen arteko erlazioak bultzatu.
- Dibertsio momentuak ikasketa, garapen eta hazkuntza une bezala baloratu.

22
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2. EGUNA

GOIZA
AIAKO HARRIRA TXANGOA: ARDITURRIKO MEATEGIA

Aiako Harriko Parke Naturala bisitatzea aberastasun historiko, natural eta arkeologikoaz 
jabetzeko aukera paregabea da. Alde batetik erromatarren garaiko meazulo handira 
sartzeko aukera izango dute, sekulako esperientzia denboraren tunelean barrena 
eramaten duen bidaian. Bestalde, eguraldiaren arabera,  inguruan orientazio jokoa 
edo geologia tailerra egingo da.
 
HELBURUAK:

- Aiako Harriko zonaldeko klima, flora, fauna, orografia, mitologia eta gizakiak 
ingurugiroan egindako erabilerak ezagutzea.

- Jarduerak eginez zonaldea ezagutarazi. 
- Ikasleriarentzat den testuinguru berriaz ohartu. 
- Ingurumen paregabean egun desberdin batez gozatu.
- Ikaslearekiko zoriontasun sentimendu bat eragingo duen egun ahaztezinaz gozatu.

ARRATSALDEA
NABIGATZEN  ETA  ARRANTZA EGITEN:  
PASEALDIA ITSASONTZIAN + ARRANTZA

Bideo baten laguntzarekin, Kantauri itsasoko arrantzaren inguruko ohiturei buruzko 
azalpen orokor bat egingo da. Ondoren, itsasontzian Txingudiko badia zeharkatuko 
da, itsas erdiraino bista ikusgarriez gozatzeko gida espezializatu batek emandako 
Euskal arrantza teknika tradizionalei buruzko azalpenak entzuten diren bitartean. 
Amaitzeko, partaideek bainu bat hartzeko aukera izan dezakete*. Gainera, porturako 
bueltan tradiziozko teknikak erabiliz, salabardoa, nasak eta sare-saskiekin arrantzan 
egingo da. 

* Garrantzitsua: Eguraldi eta itsas baldintzak lagungarriak badira.

HELBURUAK:

- Baxurako arrantzaleek praktikatutako ohizko arrantza sistemak ezagutu.
- Arrantza-teknikak ezagutzeaz gain, ingurunean daukaten eragina ikasi.
- Erabiltzen diren sareekin, amuekin eta korapiloekin harremanetan jarri.
- Nabigazioko oinarrizko nozioak ezagutu.
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GAUA
A AUKERA: GALIARRAK ERROMATARREN AURKA

Gudu historiko batean girotutako borroka, non bi taldek garaipenaren bila borrokatuko 
diren: horretarako parte-hartzaileen artean erronkak bota beharko dira, beste taldeari 
altxorra kentzeko. Ikasleria trebea eta burutsua izan beharko da, baina batez ere 
kolaboratzailea: norbaitek irabaziko du?

B AUKERA: KLUEDO

Partaideak detektibe batzuen paperean jarri beharko dira begirale bati lagundu ahal
izateko: nork lapurtu dion bere motxila, non dagoen izkutatuta eta noiz lapurtu dioten.

HELBURUAK:

- Joko dibertigarri eta motibatzaileaz gozatu.
- Ikasleen arteko erlazioak bultzatu.
- Dibertsio momentuak ikasketa eta hazkunde une bezala balioestea.
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3. EGUNA

GOIZA 
EUREKA! ZIENTZIA MUSEOA

Eureka! Zientzia Museoaren helburu pedagogikoa zientzia adin guztietako 
jendearengana hurbiltzea eta zabaltzea da. Museo interaktibo honek ezin hobeto 
uztartzen ditu zientziaren ikasketa eta dibertsioa. 8 areto desberdinetan kokatzen 
diren 172 modulu interaktibo baino gehiagoko erakusketa iraunkorra, Planetario 
digitala, 20 animalia-espezie bizidun dituen Animalia aretoa eta simulagailuen toki 
ludikoa ditu. 
Bisitaldian zehar, ibilbide gidatua hainbat areto tematikoetatik egingo da, baita ere 
eskola-curriculumarekin lotura duten eta hezkuntza-maila desberdinetara egokitutako 
tailer zientifikoak. 

 
HELBURUAK:

- Eduki zientifikoen ikaskuntza modu esperimental eta erakargarrian sustatzea. 
- Inguru interaktiboaz gozatzea, hezkuntza-mailara egokitutako kontzeptu zientifikoak 

deskubritu ahal izateko. 

ARRATSALDEA
TXANGOA: TXINGUDIKO PADURA 

Itsasontziz, Txingudiko Badia zeharkatu ondoren, Santiago bidetik, Hiru Kanal, 
Galera eta Santiago Aurrea hezegunetara helduko gara. Toki honetan ederki gozatu 
ahal izango dugu ongien kontserbaturik dauden eskualdeko padurak eta bertan bizi 
diren espezie desberdinak ezagutuz.

Honetaz gain Hondarribiko alde zaharretik paseotxo bat emango dugu gida batek 
herriko sekretu eta istorio deigarrienak kontatzen dituen bitartean.

HELBURUAK:

- Bidasoako paduretatik ontziz eginiko ibilaldiak, bertako sekretuak ikuspegi 
pribilegiatu batetik ikertzeko aukera eman.

- Gizakien eraginaren ondorioz sortutako kalteak aztertu.
- Ingurumena ezagutu pertsonen eta naturaren arteko harremana ondo ulertzeko.
- Herriko elezahar nagusienetaz gozatu.
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Txingudiko padurak

GAUA
A AUKERA: JOLASAK JOLAS

Aukera paregabea taldeka mahai jolas desberdinetara jolasteko (scattergories, 
pictionary, mímika…), telebista saio bat izango balitz bezala antolatutako gau-
ekitaldia.

B AUKERA: KUBOAK ERAIKITZEN

Zenbat kubo eraikitzeko gai izango dira? Guztiek kalitate proba pasa ahalko dute? 
Joko honetan sortzeko trebezia eta talde lana beharko dute, ahalik eta kubo gehien 
egiteko. Denbora bukatutakoan, talde bakoitzak zenbat kubo egitea lortu duen 
errepasatuko dugu, eta horren arabera zergatia bilatzeko hausnarketa kolektiboa 
eginik.      

HELBURUAK:

- Joko dibertigarri eta motibatzaileaz gozatu.
- Ikasleen arteko erlazioak bultzatu.
- Dibertsio momentuak ikasketa eta hazkunde une bezala balioestea.
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4. EGUNA
GOIZA 
INGURUMEN HEZIKETA IKASGELA INTERAKTIBOA:  
NORUS ESPEDIZIOA ETA HONDARTZA

Ingurumen heziketaren ikasgela interaktiboa, esperientzia hezitzaile interaktibo da, 
hausnarketa eta ingurumenarekiko konpromezua bilatzen duen baliabidea, teknologi 
berrietan oinarrituta. Honetaz gain, hondartzara joateko aukera izango dute.

HELBURUAK:

- Inguruneko ondarea eta baliabide naturalak errespetatu eta gizakien akzioengandik 
sortutako ondorioak aztertu.

- Ingurumena, biodibertsitatea, ekosistemak eta gune naturalak kontserbatzeko eta 
babesteko aukeran ditugun baliabideak aztertu.

- Ingurumena errespetatzeko eguneroko konpromiso zehatzak barneratu.
- Baliabide erakargarria eta berria eskaintzea ikasleak motibatzeko, kontzeptuak 

ulertzen dituzten bitartean.
- Ikasteko eta hausnartzeko gune bat eskaini.
- Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen bizipen positiboaz gozatu.
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ARRATSALDEA

ALBAOLA MUSEOA (PASAIA)

Pasai San Pedron (Pasaia, Gipuzkoa) kokatua, Albaola Itsas Kultur Faktoria euskal
itsas teknologia berreskuratzeko eta dagokion balioa emateko sortzen den espazio
berritzailea da, eta itsasontzi historikoen eraikuntza da bertako jardueren ardatza.
Faktoria bere ekintzen bizitasuna eta ugaritasunarengatik famatua da.
Bisita museo eta ontziola batean zehar burutuko da, nao San Juan jarraibide bezala
izanik, ikaslegoa itsas historia eta zurgintzari buruz ikas dezan material eta ekintza
zehatzen bidez.

HELBURUAK:

- Euskal itsas ondarea ezagutu.
- Historian zehar nabigatu eta euskal itsas abentura bizi.
- Historikoki Euskal Balearen ehizari loturiko garapen ekonomikoa aditzera eman.

Albaola Museoa



GAUA
A AUKERA: FESTA

Bizikidetza honetako azkeneko gaua bereziena da, dibertsio momentua elkarrekin 
aprobetxatzeko eta giro ezin hobean harremanak bermatzeko. 

B AUKERA: FUROR

Mitikoa den telebista saioan oinarritutako jarduera honetan, ikasleak abestiak 
gogorarazteko daukaten trebeziaz baliatu beharko dira. Talde originalenak irabaziko 
du, abesti gehien abesten eta musika jakintza zabalenak frogatzen dituenak.

HELBURUAK:

- Gau-ekitaldi dibertigarri eta motibatzaileaz gozatu.
- Ikasleen arteko erlazioak bultzatu.
- Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen bizipen positiboaz gozatu.
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5. EGUNA

GOIZA
A AUKERA: GINKANA KUTURALA HONDARRIBIAN

Jolas ezagun honen bidez modu aberasgarri batez Hondarribiko berezitasunak 
ikastea lortzen dugu. Antolatuta dugun ginkana honen bidez Hondarribia ezagutzea, 
bisitatzea eta oso era berezian herriaz gozatzea ahalegintzen da. 

HELBURUAK:

- Aurkitzen garen lekuaren gertaera historiko nagusienak ezagutzea, bere harresiak 
eta tradizio desberdinengatik ospetsuak diren hainbat leku bisitatzea edota jaiak eta 
bizimodua ezagutzea unitate honetako helburuak izango dira. 

B AUKERA: HONDARTZA

Goiz osoa hondartzan, begiraleek hainbat jolas antolatuko dituzte eta bukatzerakoan 
ikasleak bainu bat emateko aukera izango dute, eguralia egokia bada (begiraleen 
seinaleak jarraituz).

HELBURUAK:

- Aterpetxea dagoen inguru paregabeaz gozatu.
- Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen bizipen positiboaz gozatu.
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ORDUTEGIAK
Parte-hartzaileei 8:30etan logeletako musika 
giroarekin ESNATUKO zaie eta egunerako 
prestatuko dira.

GOSARIA Aterpetxeko jangelan egiten da eta 
9:00etan hasiko da, BAZKARIA 14:00etan 
zerbitzatuko zaie eta AFARIA 20:30etan izango da. 
    
Jarduerak goizeko 10:00etatik 13:30etara izango 
dira eta arratsaldean 16:00etatik 19:30etara 
bitartean.

Eguerdian, 15:00etatik 16:00etara parte hartzaileak 
“BERE AISIALDIKO” atsedena izango dute eta 
bere jarduerak antolatu ditzakete edo besterik gabe 
atsedena hartu.

GAUBELAK, 21:45etan hasiko dira eta 23:00etan 
bukatu. Parte-hartzaileek 23:15etarako jardunaldia 
amaituko dute, denok lotara joateko garaia iritsiz.

8:30 ESNATU ETA TXUKUNDU
9:00 GOSARIA
10:00 GOIZEKO JARDUERA
14:00 BAZKARIA
15:00 ATSEDENALDIA
16:00 ARRATSALDEKO JARDUERA
19:30 DUTXA
20:30 AFARIA
21:45 GAUBELA
23:00 AGURRA
23:15 LOTARA
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"2022AN NEPTUNO 
KANPUSEAN PARTE 

HARTZEKO TARIFAK ETA 
ORDAINKETA EGITEKO MODUAK 

GAZTELANIA/EUSKERA 
3 EGUNETAKO PROGRAMA

120€ partaide bakoitzeko. 

5 EGUNETAKO PROGRAMA
170€ partaide bakoitzeko.

INGELERA
3 EGUNETAKO PROGRAMA

135€ partaide bakoitzeko. 

5 EGUNETAKO PROGRAMA
185€ partaide bakoitzeko.

Parte-hartzaile baten kuota osoaren  
pareko BEKA dago. 

Irakasleek ez dute ordaindu behar, 20 partaide bakoitzeko 
irakasle bat etortzearen ratioa errespetatuz.

Hondarribira iristerakoan, partaide kopurua baieztatu 
ondoren, faktura egingo da eta kontu korrontean kargatuko 

da (izen-emate orrian emandakoan). Horregatik, partaide 
bakoitzaren kuota lehenagotik sartua egon beharko da. 

Prezioak programa osoko kontzeptuak barne hartzen ditu: 
ostatua, mantenua, hezkuntza eta aisialdiko jarduerak, 

zerbitzuak, begiraleak, hezitzaileen taldea,  
materialak, etab.

Hondarribira joateko bidaia ez dago barne
(joan-etorri desplazamendua), ikastetxe bakoitza 

garraioaren kudeaketaz arduratuko da. 
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" Parte hartuko 
duten ikasleen zerrenda 

eta izen-emate orria 
(ikasle bakoitzeko bat) 

bidaltzea beharrezkoa da.
Ikasleren batek behar bereziren bat baldin badu 

bertan aipatu, behar diren baliabide guztiak kontutan 
izateko eta erantzun profesionalena emateko.  

Dokumentazio guztia prest duzuenean, deitu 
bila joan gaitezen edo honako helbidera bidali 

dezakezue:

Campus Neptuno/ Att. Maite Roncal
Civican

Pío XII hiribidea, 2 bis
31008 Pamplona

Edozein kontsultarako:

Maite Roncal
948 222 444 7 aukera 1008 luzapena

maite.roncal@fundacioncajanavara.es

David Astiz Calatayud 
679 918 182

d.astiz@sedena.es
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GARAPEN JASANGARRIRAKO 
HELBURUAK
Nafarroako Kutxa Fundazioak sustatzen duen Ingurumen Hezkuntzako 
Kampusaren helburua GJHen sustapenean berritzea da, ibilbideak gamifikatuz. 
Ingurumen-aztarna modu iraunkorrean murriztea bilatzen dugu, eta haur eta 
gazteak gaitzea, aurre egin beharreko oraingo eta etorkizuneko ingurumen eta 
gizarte-erronkei aurre egin ahal izateko. Filosofia horrek ikuspegi ekosoziala 
eskatzen du, ingurumen-krisiaren eta justizia sozialaren loturak lantzeko. Hori 
guztia, Hiritartasun Globalerako Hezkuntzaren balioetan oinarrituta, betiere 
Hondarribiko instalazioetan garatzen ditugun programa guztietan presente.

Badakigu oso garrantzitsua dela Nafarroako gizartearen etorkizunerako 
gazteenak Garapen Jasangarrirako Helburuen garapenean inplikatzea, 
besteak beste pobrezia desagerrarazten, klima-aldaketaren aurkako borrokan, 
hezkuntzan, emakumearen berdintasunean, ingurumenaren defentsan edo 
gure hirien diseinuan inplikatuz. Badakigu helburu horiek guztiak integratuta 
eta elkarri lotuta daudela, arlo bateko esku-hartzeek beste batzuen emaitzetan 
eragiten dutela eta horien garapenak ingurumenaren, ekonomiaren eta 
gizartearen iraunkortasuna orekatu behar duela.

Nafarroako Kutxa Fundazioaren Ingurumen Hezkuntzako Programa gisa, 
helburu horiek Neptuno 2022 Kampusean txertatzen ditugu, eta nahiz eta 
denbora eta ahalegin handiagoarekin landuko ditugun batzuk, beti hartuko 
dira kontuan zeharka 17 GJHak, aisialdiko hezkuntzaren ikuspegitik, balore 
unibertsalak txertatzeko.

OPAROTASUN, 
BAKEA ETA  

ALIANTZAK

PERTSONAK

PLANETA
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