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"NEPTUNO KANPUSA 
Nafarroako Kutxa Fundazioak 
1995etik Nafarroako 
ikastetxeei eskaintzen dien 
hezkuntza baliabide bat da.
Helburu nagusia ikasleei ingurumena kontserbatzen eta garapen 
jasangarria bultzatzen duten ezagutzak eta portaera-ohiturak 
eskaintzea da, pertsonen arteko harremanak eta bizikidetza 
sustatzen diren bitartean.

Nafarroako Kutxa Fundaziotik ingurumen-hezkuntzan eta 
balioetan heztean sinesten dugu, ikaskuntza iraunkorrak baitira 
gizartea osatzen dugun pertsona guztientzat. Horregatik, 
NEPTUNO KANPUSean ingurumenarekiko pentsamendu kritikoa 
garatzera gonbidatzen dugu, hura kontserbatzera eta gozatzera 
bideratua, eta, aldi berean, balioetan hezteko osagaiak txertatzen 
ditugu gure jardueretan.

Bi printzipio horiek bateratze aldera, GJHak gure 
funtzionamendu-filosofian eta antolamenduan txertatzen ditugu, 
eskaintzen dugun formatura egokituta eta programazioaren 
printzipio egituratzaile gisa jasota.

NEPTUNO KANPUSAk naturan murgiltzeko esperientzia bat 
bizitzeko aukera eskaintzen die ikasleei, begirale kualifikatu talde 
handi batekin batera, egonaldia dinamizatzeko, parte-hartzaileen 
adin eta ikasturtetarako pentsatutako jarduera sorta zabalarekin.
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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. 
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"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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"planteatzen diren HELBURU 
OROKORRAK hauek dira: 
Planteatzen diren HELBURUAK honako hauek dira:
Neptuno kanpusa, Nafarroako Kutxa Fundazioaren misioarekin, 
ikuspegiarekin eta balioekin bat datorren gai baten inguruan eraikitzen da. 
Ingurumen Hezkuntzako Kanpus honen helburua programazioa bideratzen 
duen gaiaren barruan Garapen Iraunkorreko Helburuak sartzea da, 
ibilbideak gamifikatuz.

Ideia horrekin, GJHetan jasotako gaiak aztertzen saiatuko gara, hala nola 
ingurumen-iraunkortasuna, gizarte-ekitatea eta ekonomia zirkularra. 
Aire zabaleko jardueren bidez, gazteek naturarekin konektatzeko eta 
garapen iraunkorrean duen garrantzia ulertzeko aukera izango dute. 
Justizia sozialaren garrantzia eta pertsona guztientzako etorkizun 
bidezkoago baterantz nola lan egin ere ikasiko dute.

Gazteak GJHen ulermen sakonarekin eta etorkizun iraunkorrago baterantz 
lan egiteko benetako konpromisoarekin ateratzea da Kanpusaren azken 
helburua. Beren komunitateetan ekintza zehatzak hartzeko ahaldunduta 
sentitzea nahi dugu, etorkizuneko ingurumen- eta gizarte-erronken jakitun 
izango diren herritarrak osatzeko.

 > Gazteengan ingurumen- 
eta gizarte-kontzientzia 
sustatzea.

 >  Ingurumenarekiko 
errespetua eta 
erantzukizuna bezalako 
balioak garatzea.

 > GJHen ulermena eta 
betetzearen garrantzia 
sustatzea.

 >  Ekonomia zirkularraren 
garrantziaz sentikortu.

 > Gazteetan kontserbazio- 
eta jasangarritasun-
ekintza zehatzak 
sustatzea.

 > Jokoaren bidez, talde-
espiritua eta lankidetza 
sustatzea.

 > Sormena, pentsamendu 
kritikoa, erantzukizuna, 
autonomia eta 
frustrazioarekiko 
tolerantzia sustatzea.

 > Esperientzia praktiko 
eta esanguratsuen bidez 
ikaskuntza sustatzea.

 > Garapen iraunkorrarekin 
konprometitutako 
herritarrak hezitzen 
laguntzea.
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"NEPTUNO KANPUSean 
egiten diren jarduera 
guztiak dinamikoak eta 
motibatzaileak dira, 
ezarritako helburuak 
lortzea ahalbidetzen 
duten METODOLOGIA 
praktikoak beti bilatuz. 
Azken batean, honako 
hauek dira:
 - Jarduerak irakaskuntza praktiko eta 
esperientzialean oinarritzea.

 - Parte-hartzaileen bizipenak erabiltzea komunikazio 
bat ezartzeko motibazio gisa.

 - Diziplina arteko eduki pedagogikoak dituzten 
jarduera parte-hartzaileak proposatzea.

 - Lekuak eta bere inguruak eskaintzen dizkigun 
baliabideekin zuzenean esperimentatzea.

 - Parte-hartzaile bakoitzaren beharrizan indibidualei 
erantzutea.

 - Parte-hartzaileak ingurumena errespetatzeko eta 
zaintzeko balioetan heztea, bai eta bizikidetza, 
enpatia, tolerantzia eta zoriontasuna sustatzea ere.

“Oro har, metodologiaren helburua parte-hartzaileak 
modu aktibo eta esanguratsuan inplikatzea da, 
ingurumen- eta gizarte-kontzientzia garatu ahal izan 
dezaten, epe luzerako konpromisoa sortuz.”
Oro har, metodologiak parte-hartzaileak modu aktibo 
eta esanguratsuan inplikatzea du helburu, ingurumen- 
eta gizarte-kontzientzia garatu ahal izan dezaten, epe 
luzerako konpromisoa sortuz.”
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PROGRAMAZIOA
3 EGUNETAKO EGONALDIA
Programazioaren barruan Ingurumen Hezkuntzako JARDUERA ugari daude, 
instalazioetan eta instalazioetatik kanpo egiten direnak.

Programazioa malgutasunez egituratuta dago eta aldaketa txikiak gerta daitezke bai proposatutako 
jardueren ordenan, bai egituran.

AISIALDIA: parte-hartzaileek beren jarduerak antolatu edo atseden hartu ahal izango dute.
OTORDUAK: Instalazioetako jantokian egingo dira ezarritako ordutegietan.

ORDUTEGIA ASTELEHENA/ASTEAZKENA ASTEARTEA/OSTEGUNA ASTEAZKENA/OSTIRALA
8.30 ESNATZEA
9.00 GOSARIA

GOIZA

ONGIETORRIA
- Instalatu
- Bizikidetza-ituna
- Distentsio-dinamikak 
udalekuetan edo hondartzan 

Txangoa Aiako Harrira: 
Arditurriko meategira

Ingurumen-ikasgela eta 
gymkhana Hondarribiatik

13.30-14.00 AISIALDIA

AGURRA

14.00 BAZKARIA

15.00 AISIALDIA

ARRATS 
ALDEA

Aiako harrira txangoa:  
Arditurriko Meategia

Nabigatzen eta arrantza 
egiten

19.30 DUTXAK
20.30 AFARIA
21:45 GAUBELAK
23.15 LOTARA

GAUBELAK monitore-taldeak instalazioetan gidatzen ditu. Bizitako esperientziak elkarrekin 
partekatzeko eta jardunaldiari amaiera emateko topaketa-gunea izatea dute helburu.

Jarduerak izan daitezke:
 - Sormena eta adierazpen artistikoa sustatzen duten gaualdiak: kantua, dantzak, 
ikuskizunak, etab.

 - Gaualdi dibertigarriak: batez ere lehiaketa gisa dinamizatutako jolasak, edo 
ingurunearekin eta gainerako parte-hartzaileekin elkarreragiteko kanpoaldeko jokoak 
(Yinkanak).

 - Jai-gaualdiak: Kanpusaren amaiera ospatzen da, jai eta lasaitasun giroan bilduta.

HELBURUAK
 - Dibertimendu-uneak hazkuntza-, ikaskuntza- eta garapen-une gisa baloratzea eta 
onartzea.

 - Gizarte- eta talde-trebetasunak garatzea.
 - Dibertimendua eta entretenimendua sustatzea.
 - Sormena eta irudimena sustatzea.
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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 INGURUNEAN 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:

 - Kantauriko itsasertzeko ekosistemen ezaugarriak, 
flora eta fauna identifikatzea eta horien garrantzia 
eta kontserbatzeko beharra baloratzen eta ulertzen 
ikastea.

 - Jaizkibel mendia modelatzen duten fenomeno 
geologikoak ulertzea.

 - Behaketa- eta analisi-trebetasunak garatzea 
Ingurunearekin elkarreraginean aritzean.

>>>
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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, eguraldi eta 
itsas baldintzak lagungarriak badira, partaideek bainu bat 
hartzeko aukera izan dezakete. Gainera, porturako bueltan 
tradiziozko teknikak erabiliz, salabardoa, nasak eta sare-
saskiekin arrantzan egingo da.

HELBURUAK:

 - Inguruan egiten diren arrantza-tresna tradizionalak eta horiek itsas 
ingurunean dituzten inpaktuak ezagutzea.

 - Arrantza mota bat edo bestea erabiltzeari dagokionez, garapen 
iraunkorra ezagutzea. Arrain-espezieak identifikatzea.

 - Erabilitako sareekin, amuekin, korapiloekin eta abarrekin harremanetan 
jartzea.

 - Nabigazioko oinarrizko nozioak ezagutu.
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DÍA 3

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.

>>>
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INGURUMEN HEZIKETA 
IKASGELA  
INTERAKTIBOA:  
NORUS ESPEDIZIOA
" NAFARROA KUTXA FUNDAZIOAK 
sortutako baliabidea, 
ingurumenarekiko konpromisoa 
eta hausnarketara bultzatzen 
duen esperientzia hezitzailea.
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EGUTEGIA ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA
8.30 ESNATZEA
9.00 GOSARIA

GOIZA

ONGIETORRIA
- Instalatu
- Bizikidetza-ituna
- Distentsio-dinamikak 
udalekuetan edo hondartzan  

Txangoa 
Aiako Harrira: 
Arditurriko 
meategira

Donostiako 
zientzien museora 
txangoa (Eureka!)

Ingurumen-
ikasgela

Gymkhana  
Hondarribiatik

13.30-14.00 AISIALDIA
14.00 BAZKARIA
15.00 AISIALDIA

AGURRA

ARRATS 
ALDEA

Aiako harrira txangoa: 
Arditurriko Meategia

Nabigatzen eta 
arrantza egiten

Txangoa: 
Txingudiko padura

Pasarteetara 
txangoa: 
Albaola 
Museoa

19.30 DUTXAK
20.30 AFARIA
21:45 GAUEKO JOLASAK
23.15 LOTARA

PROGRAMAZIOA
5 EGUNETAKO EGONALDIA
Programazioaren barruan Ingurumen Hezkuntzako JARDUERA ugari daude, 
instalazioetan eta instalazioetatik kanpo egiten direnak.

Programazioa malgutasunez egituratuta dago eta aldaketa txikiak gerta daitezke bai proposatutako 
jardueren ordenan, bai egituran.

AISIALDIA: parte-hartzaileek beren jarduerak antolatu edo atseden hartu ahal izango dute.
OTORDUAK: Instalazioetako jantokian egingo dira ezarritako ordutegietan.

GAUBELAK monitore-taldeak instalazioetan gidatzen ditu. Bizitako esperientziak elkarrekin 
partekatzeko eta jardunaldiari amaiera emateko topaketa-gunea izatea dute helburu.

Jarduerak izan daitezke:
 - Sormena eta adierazpen artistikoa sustatzen duten gaualdiak: kantua, dantzak, 
ikuskizunak, etab.

 - Gaualdi dibertigarriak: batez ere lehiaketa gisa dinamizatutako jolasak, edo 
ingurunearekin eta gainerako parte-hartzaileekin elkarreragiteko kanpoaldeko jokoak 
(Yinkanak).

 - Jai-gaualdiak: Kanpusaren amaiera ospatzen da, jai eta lasaitasun giroan bilduta.

HELBURUAK
 - Dibertimendu-uneak hazkuntza-, ikaskuntza- eta garapen-une gisa baloratzea eta 
onartzea.

 - Gizarte- eta talde-trebetasunak garatzea.
 - Dibertimendua eta entretenimendua sustatzea.
 - Sormena eta irudimena sustatzea.
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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 INGURUNEAN 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:

 - Kantauriko itsasertzeko ekosistemen ezaugarriak, flora eta 
fauna identifikatzea eta horien garrantzia eta kontserbatzeko 
beharra baloratzen eta ulertzen ikastea.

 - Jaizkibel mendia modelatzen duten fenomeno geologikoak 
ulertzea.

 - Behaketa- eta analisi-trebetasunak garatzea Ingurunearekin 
elkarreraginean aritzean.

>>>
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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, 
eguraldi eta itsas baldintzak lagungarriak badira, partaideek 
bainu bat hartzeko aukera izan dezakete. Gainera, 
porturako bueltan tradiziozko teknikak erabiliz, salabardoa, 
nasak eta sare-saskiekin arrantzan egingo da.

HELBURUAK:

 - Inguruan egiten diren arrantza-tresna tradizionalak eta 
horiek itsas ingurunean dituzten inpaktuak ezagutzea.

 - Arrantza mota bat edo bestea erabiltzeari dagokionez, garapen iraunkorra 
ezagutzea. Arrain-espezieak identifikatzea.

 - Erabilitako sareekin, amuekin, korapiloekin eta abarrekin harremanetan jartzea.
 - Nabigazioko oinarrizko nozioak ezagutu.
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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
PLAIAUNDIKO TXANGOA: TXINGUDIKO PADURA

Txingudiko padurak bisitatzeko txango gidatua egingo 
da, padurek ingurumenean duten garrantziaz eta duten 
paperaz ikasteko. Jarduera honetan, ekosistema mehatxatu 
horien ezaugarri nagusiekin zerikusia duten edukiak landuko 
dira, faunaren eta botanikaren biodibertsitatean zentratuz. 
Jardueraren amaieran, parte-hartzaileek, oro har, padurak 
eta, bereziki, Txingudikoak hobeto ulertzea eta estimatzea 
espero da, baita hiri-ingurumenean duten papera ere.

HELBURUAK 

 - Hezeguneek ekosistema kritiko gisa duten garrantzia 
ulertzea.

 - Oro har, hezeguneen eta, bereziki, paduren mehatxu nagusiak zein diren 
jakitea.

 - Behaketa- eta analisi-trebetasunak garatzea ingurunearekin elkarreraginean 
aritzean. Hiriko ingurumenarekiko eta haren babesarekiko enpatia eta interesa 
indartzea.

>>>
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4. EGUNA

GOIZA 
INGURUMEN HEZIKETAREN IKASGELA INTERAKTIBOA: 
NORUS ESPEDIZIOA ETA HONDARTZA

Ingurumen heziketaren ikasgela interaktiboa, 
esperientzia hezitzaile interaktibo bat da, hausnarketa eta 
ingurumenarekiko konpromezua bilatzen duen baliabidea, 
teknologi berrietan oinarrituta.
Gainera, hondartzara jaitsiko da Kanpuseko begirale taldeak 
proposatuko dituen jarduerez gozatzeko. Ondoren, denborak 
ahalbidetzen duen guztietan, ikasleak uretan sartu ahal izango 
dira (monitoreek emango dituzten jarraibideei jarraituz).

HELBURUAK:

 - Inguruneko ondarea eta baliabide naturalak errespetatzea 
eta balioestea, bai eta pertsonek ingurunean dituzten 
ondorioak, jarduerak eta ekintzak ere.

 - Espezieen, ekosistemen, natura-guneen eta ingurumen-
intereseko eremuen biodibertsitatea kontserbatzeko eta 
babesteko bitartekoak eta baliabideak aztertzea.

 - Baliabide erakargarri eta originala proposatzea, 
ikasleak motibatzeko, kontzeptuak barneratzen dituzten 
bitartean.

 - Udalekuak dauden aparteko ingurunea aprobetxatzea 
hondartzan egun bat igarotzeko.

 - Ikasleak zorion sentimenduarekin konektatzen dituen 
bizipen positiboaz gozatu.

>>>
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ARRATSALDEA
ALBAOLA MUSEOA (PASAIA): 
ARTISAU-ONTZIGINTZAREN MUNDUA

Albaola Euskal Itsas Faktoria, Pasai San Pedron kokatua, 
itsas teknologia artisaua berreskuratzeko eta balioan 
jartzeko gune berritzailea da. Jarduera museoan zehar 
bisita gidatua egitea izango da. Bertan, zurezko ontzien 
ontzigintzaren ezaugarriak ezagutaraziko dira, XVI. eta 
XVII. mendeetan egiten zen bezala. Bisita materialarekin 
eta jarduerekin egokituta dago, ikasleek itsas arotzeriari 
eta historiari buruz ikas dezaten, San Juan itsasontzia 
ardatz hartuta.

HELBURUAK:

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

5. EGUNA
GOIZA
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.

>>>
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"2022an neptuno kanpusean 
parte hartzeko TARIFAK ETA 
ORDAINKETA egiteko moduak:
GAZTELANIA/EUSKERA
3 EGUNETAKO PROGRAMA
160€ partaide bakoitzeko.

5 EGUNETAKO PROGRAMA
210€ partaide bakoitzeko.

INGELERA
3 EGUNETAKO PROGRAMA
175€ partaide bakoitzeko.

5 EGUNETAKO PROGRAMA
225€ partaide bakoitzeko.

Parte-hartzaile baten kuota osoaren pareko BEKA dago.

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

Parte hartzeko berme gisa, bisitaren aurretik, parte hartzen duten 
pertsonen kopuruaren proportzioan fidantza bat kobratuko da. Aldez 
aurretik, baimen informatuaren dokumentu bat helaraziko da, eta 
bertan, jarraitu beharreko prozeduraren berri emango da, ikastetxeko 
arduradunaren sinadurarekin batera. Dokumentu horrekin batera, izena 
emateko inprimaki bat aurkeztu beharko da, ikastetxearen datuekin bete 
beharrekoa. Baldintzak ez onartzeak plaza bertan behera uztea eta izena 
ematea ekarriko du.

Garrantzitsua da aldez aurretik parte-hartzaileen kuotak izena emateko 
formularioan emandako kontu-zenbakian sartzea, izan ere, bertaratutakoen 
kopurua baieztatuko da eta faktura eta kontua zordunduko dira.

Prezioan programaren kontzeptu guztiak sartzen dira: ostatua, mantenua, 
hezkuntza-jarduerak eta astialdia, zerbitzuetako langileak, begiraleak, 
erizainak, hezkuntza-taldeak, materialak, etab.

Ez dira sartzen Nafarroako Kolonia Zurirainoko joan-etorrien gastuak (joan-
etorrikoak), eta eskola-talde bakoitzak bere garraioa kudeatu behar du.



23

"Parte hartzen duten 
ikasleen zerrenda eta 
IZENA EMATEKO FITXA bana 
bidali behar dira ikasle 
bakoitzeko.
 
Parte hartzen duten ikasleen datuak izena emateko 
formulario baten bidez helaraziko dira, eta inprimaki 
hori ikastetxe bakoitzarekin partekatuko da. Bertan, 
izen-ematea kudeatzeko beharrezkoak diren datu 
pertsonalak eta osasun-datuak erregistratuko dira, 
eta, horrela, erantzun profesionalagoa eman ahal 
izango da eta baliabide egoki guztiak izango dira. 
Datuen babesari buruzko atal bat erantsiko da, datuen 
erabilera DBLOaren arabera adierazita.

Campus Neptuno/ Att. Maite Roncal
Civican 
Pío XII hiribidea, 2 bis 31008 Iruña

Edozein kontsultarako:

Maite Roncal 
948 222 444 7.aukera 1008 luzapena 
maite.roncal@fundacioncajanavara.es

David Astiz
679 918 182
d.astiz@sedena.es
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