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1

Aurkezpena

1.1. Zumaia: Kokapena
eta ezaugarriak
Zumaia Gipuzkoa mendebaldeko kostaldean kokatzen
da, Urola ibaiaren itsasoratzean. Herria mendi berdeez eta itsaso urdinez inguratuta dago. Itsasoaren
indarrek etengabe moldeatzen dute itsasertza, eta
parekorik ez duen labar eta harralde ikusgarriez
osaturiko paisaia eratzen dute.
Zumaia, ingurune ikusgarrian kokatua egoteaz
gain, alde zahar txukun eta zaindua duen herria
da, eta kultur ondare garrantzitsua dauka. Kostaldeko arrantzale-herri txikia izandako hau industria
oso dibertsifikatua duen herrian bilakatu da. Jarduera
ekonomiko nagusia industrigintza da egun, eta natur
turismoa indar handia hartuz doa.
Zumaian jai asko ospatzen dira urtean zehar. Festa ospetsuenak eta herrikoienak San Telmoak dira. Giro ederrean,
Zumaiarrak arrantzale jantzia janzten dute eta herrian kolore urdina nagusitzen da. San Telmo eguna Aste Santuko
pazko igandetik zortzi egunetara ospatzen da. Bestalde,
herriko patroiaren jaiak San Pedroak izaten dira, eta ekainaren 29an ospatzen dira. Egun horiez gain, aipatzekoak
dira auzoetako festak: Oikian Bartolome Deunaren jaia,
abuztuaren 24an eta San Migel jaia Artadin, irailaren 29an;
gastronomian garrantzia handia duen festa eguna berriz
irailaren hirugarren larunbatean ospatzen da, Olarru
Eguna.
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1.2. Algorri, Zumaiako
Natur Baliabideen
Interpretazio Zentroa
Algorri Interpretazio Zentroak eskaintzen dituen
unitate didaktikoen bidez Zumaiako ekosistema
naturalak ezagutzera ematen dira: Biotopo Babestua
den marearteko eremua eta itsaslabarrak, Batasuneko
Garrantzizko Lekua den Urola itsasadarra eta denbora
geologikoaren 50 milioi urte baino gehiagoko historia
jasotzen duen flyscha.
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2

Hezkuntza
eskaintza

2.1. Informazio orokorra
Algorri Interpretazio Zentroak Zumaiako baliabide naturalak
ezagutzeko egitarau ezberdinak eskaintzen ditu. Eskaintza
didaktiko honen helburua Zumaian dauden naturguneak
eta ondare geologikoa ezagutzea eta aztertzea da, eta
honez gain, bertako bioaniztasuna eta paisaia balioan
jartzea eta babesteko beharraz kontzientziatzea da,
iraunkortasunaren parametroekin bat eginaz.
Hezkuntza eskaintza Lehen Hezkuntzatik Batxilergora
bitarteko ikasleei zuzenduta dago. Unitate didaktikoak
ziklo bakoitzeko ezagupen mailara diseinatu eta egokituta
daude. Unitate didaktikoak ikastetxeetan lantzen diren
eduki kurrikularrarekin bateragarriak dira eta irakasleek
beren hezkuntza jardueren osagarri gisa erabil ditzakete.
Metodologiari dagokionez, inguruaren behaketa zuzena
bultzatzen da, ikasleengan ondorioak ateratzeko gaitasuna
indartzeko asmoz.
Egitarau guztien garapenak Interpretazio Zentroari bisita,
ibilaldi gidatua eta tailer didaktikoa barneratzen ditu.
Iraupena egun erdikoa (3 ordu) edo egun osokoa (5 ordu)
izan daiteke, eta ordutegia taldeen beharren arabera
moldatzen da.
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Algorriko Hezkuntza eskaintza 3 alor nagusitan banatzen da:
HISTORIA GEOLOGIKOA ETA FLYSCHA:
Historia liburu erraldoi bateko orrien antzera, gure
itsasertzeko labarretan pilatutako ehunka harri
xaflek osatzen dute Zumaiako flyscha, geologiaren
ikuspuntutik mundu mailako erreferentzia dena.
Unitate honetan, denboran zehar bidaia liluragarria
egiteko aukera eskaintzen da, inguratzen gaituen paisaia
ulertu eta Lurreko historian eman diren hainbat gertakizun
interpretatuz.
MAREARTEKO ZABALGUNEA:
Deba eta Zumaia arteko kosta lerroa Europako marearteko
eremurik handienetariko bat da. Unitate honek
Zumaiako harraldearen sorrera ulertu eta
ekosistema aberats honetako izaki bizidunak
ezagutzeko aukera paregabea eskaintzen
du. Unitate honetako ibilbidea haitz artean
denez Bigarren Hezkuntzatik aurrera
eskaintzen da.
KOSTALDEKO EKOSISTEMAK:
Urola ibaiaren bokalean ekosistema
ezberdinak eratu dira, hala nola,
Santiagoko dunak eta hondartza, padurak
eta artadi kantauriarra. Unitate honetan,
ekosistema hauen garrantzia, inguruaren
bizi baldintzak eta bertako bizidunen moldaerak
landuko dira.
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HEZKUNTZA JARDUERAK

ITSASONTZIKO IBILBIDEAK
Oinezko irteerak itsasontziko ibilbideekin ere osatu daitezke:
Algorrira: Zumaiako ondare geologikoa itsasotik ikusteko aukera eskaintzen du.
Iraupena: 45 min.
Ibilbidea: Urola ibaia-Algorri lurmuturra-Urola ibaia.
Debara: Deba eta Zumaia arteko ingurune babestua
itsasotik ezagutzeko aukera eskaintzen du.
Iraupena: 75 min.
Ibilbidea: Urola ibaia-Algorri Algorri lurmuturra-DebaUrola.
Urola ibaian: Itsasadarreko naturguneak ezagutzeko
aukera eskaintzen du.
Iraupena: 30 min.
Ibilbidea: Urola ibaia-kaia-Santiago hondartza-Urola
ibaia.
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2.2. Unitate didaktikoen
informazio zehatza
LEHEN HEZKUNTZA

1go zikloa

Ttanttoren bidaia

Helburuak

Edukiak
Naturako atal bizigabeak (elementu 		
geologikoak)
Fosilen mundua.
Uraren zikloa.
Uraren neurrizko kontsumoa.
Naturan aurki daitezkeen atal bizigabe 		
artifizialak (zaborrak).

Ikasleak geologiaren munduan murgiltzea.
Geologiarekiko interesa piztea: arroka nahiz
fosilenganako begirunea areagotzea.
Zumaiko flyschean dauden fosil garrantzitsuenak
ezagutzea.
Paisaiaren ezaugarri abiotikoak (geologikoak)
identifikatzea eta hauen garrantziaz jabetzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Jolasen eta zentzumenen erabileraren bidez
ikastea.
Uraren zikloa ulertzea.
Uraren erabileraren inguruan jarrera 		
arduratsuak bultzatzea.
GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

TTANTTOREN BIDAIA
Ur tanta baten kontakizuna jarraituz,
uraren zikloa ikasi eta denbora
geologikoan zehar bidaia zoragarria
egingo dugu.

BIZIRIK AL GAUDE?
Froga ezberdinen bidez naturako
atal geologiko edo “bizigabeak”
ezagutuko ditugu.

ANTZINAKO ARRASTOAK
Tailer honetan fosilen
mundu liluragarrian
murgilduko gara.
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LEHEN HEZKUNTZA

1go zikloa

Lamiaren ametsa

Edukiak

Helburuak
Zumaian aurki daitezkeen inguruak ezagutzeko
jakinmina piztea.
Espezieak ingurunera moldatzeko dituzten
hainbat egokitzapen ezagutzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Ikasleek uraren kontsumoarekiko duten jarrera
aztertzea, ohitura onak indartuz.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea.
Natura errespetatzeko eta zaintzeko jarrera
bultzatzea.

Kostaldeko ekosistemak.
Izaki bizidunak eta beraien moldaerak.
K o s t a l d e a n a u r k i d a i te z k e e n e l e m e nt u a k :
naturalak eta artifizialak.
Uraren neurrizko kontsumoa.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

LAMIAREN AMETSA
Lamiaren kontakizuna jarraituz,
Zumaiako itsasadarrean aurki
ditzakegun naturguneak
ezagutuko ditugu.

ZUMAIA NATURAZ BLAI!
Zumaiako paisaia ezberdinetan
murgilduko gara eta bertako izaki
bizidunak ezagutzeko aukera
izango dugu.

LAGUNTZEKO PREST?
Lamiari eskutitz bat
idatziko diogu gure
bizipenak kontatu eta
laguntzen saiatzeko.
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LEHEN HEZKUNTZA

2. zikloa

Esploratzaile txikiak

Helburuak

Edukiak

Ikasleak geologiaren munduan murgiltzea.
Geologiarekiko interesa piztea: arroka nahiz
fosilenganako begirunea areagotzea.
Zumaiko flyschean dauden fosil garrantzitsuenak
ezagutzea.
Paisaiaren ezaugarri abiotikoak (geologikoak)
identifikatzea eta hauen garrantziaz jabetzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Jolasen eta zentzumenen erabileraren bidez
ikastea.
Uraren zikloa ulertzea.
Uraren erabileraren inguruan jarrera 		
arduratsuak bultzatzea.

Naturako atal bizigabeak (elementu 		
geologikoak).
Fosilen eraketa eta Zumaiko fosilak.
Uraren zikloa.
Uraren neurrizko kontsumoa.
Gizakiak paisaian sortzen duen eragina.
Naturako atal bizigabe artifizialak 		
(zaborrak).

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

KOSTALDEKO PAISAIAK
EZAGUTZEN
Ttantto lagunarekin kostaldeko
paisaia honen eraketan izan diren
gertakariak aztertuko ditugu.

ESPLORATZAILE TXIKIAK
Geologiako esploratzaile txikiak
bihurtuko gara eta bidean zehar
aurkitzen diren frogak gainditu
beharko ditugu.

FOSILEN MUNDUA
Fosilen mundua ezagutzeaz
gain fosilen erreplikak eta
mahai ariketak egiteko
aukera izango dugu.
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LEHEN HEZKUNTZA

2. zikloa

Lamiaren lagunak

Edukiak

Helburuak
Kostaldeko ekosistemak identifikatzea.
Espezieak ingurunera moldatzeko dituzten
hainbat mekanismoz jabetzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Zu h a i t ze n e t a l a n d a re e n e ra b i l e ra k g u re
eguneroko bizitzan duten garrantziaz jabetzea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea.
Natura errespetatzeko eta zaintzeko jarrera
bultzatzea.

Kostaldeko ekosistemak.
Izaki bizidunak eta beraien moldaerak.
K o s t a l d e a n a u r k i d a i te z k e e n e l e m e nt u a k :
naturalak eta artifizialak (zaborrak).

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

LAMIAREN LAGUNAK
Zumaian aurki daitezkeen paisaiak
eta bertako bizilagunak ezagutuko
ditugu.

ZUMAIA NATURAZ BLAI!
Zumaiako paisaia ezberdinetan
murgilduko gara eta bertako izaki
bizidunak ezagutzeko aukera
izango dugu.

ANIMALIAK, GU GEU!
Tailer honetan Zumaiako
ekosistemetako bizilagunei
buruzko mahai ariketa
ezberdinak egingo ditugu.

11

LEHEN HEZKUNTZA

3. zikloa

Harrizko altxorrak

Edukiak

Helburuak

Lurraren historia. Gertakizun garrantzitsuak.
Flyscha eta fosilak.
Arroka eta mineralen propietateen azterketa.
Katastrofe naturalak eta gizakiak eragindako
hondamendiak.

Flyscharen ezaugarri garrantzitsuenak 		
ezagutzea.
Geologiarekiko interesa piztea: arroka nahiz
fosilenganako begirunea areagotzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Hondakinek sortzen dituzten arazoetaz 		
ohartaraztea, jarrera arduratsuak indartuz.
Arroken propietate eta erabilera ezberdinak
ikusi eta eguneroko bizitzan duten garrantziaz
jabetzea.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

HARRIZKO ALTXORRAK
Zumaiako flyschak gordetzen dituen
sekretuak argitzen saiatuko gara.

EKIN LANARI!
Ibilbideko geldiuneetan flyscharekin
lotutako galdera eta frogak gainditzea
izango da gure eginkizuna.

HARRI MISTERIOTSUAK...
Mineralen ezaugarriak eta
erabilera azaldu ondoren,
mineralekin taldekako
froga burutuko dugu.
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LEHEN HEZKUNTZA

3. zikloa

Kostaldeko ekosistemak

Helburuak

Edukiak

Kostaldeko ekosistemak identifikatzea.
Espezieak ingurunera moldatzeko dituzten
hainbat mekanismoz jabetzea.
Ekosistema bakoitzeko bizidunen artean dauden
erlazio trofikoak ezagutzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Zu h a i t ze n e t a l a n d a re e n e ra b i l e ra k g u re
eguneroko bizitzan duten garrantziaz jabetzea.
Landareak sailkatzen ikastea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.
Natura errespetatzeko eta zaintzeko jarrera
bultzatzea.

Kostaldeko ekosistemak: izaki bizidunak
eta beraien moldaerak.
Elika-katea.
Kostaldean aurki daitezkeen 			
elementuak: naturalak eta artifizialak.		
Gizakiak ingurunean sortutako inpaktuak.

GOIZA
Interpretazio Zentroa
KOSTALDEKO EKOSISTEMAK
Kostaldeko ingurune hauek nola
sortzen diren ulertzeaz gain,
bertako izaki bizidunen moldaerak
ikasiko ditugu.

ARRATSALDEA
Oinezko irteera
ZUMAIA NATURAZ BLAI!
Geldiune bakoitzean egingo ditugun
frogen bidez naturgune bakoitzeko
izaki bizidunak ezagutuko ditugu.

Tailerra
NORK NORI JAN?
Kate trofikoen jolas
honekin, naturako izakirik
ñimiñoena ere oso
garrantzitsua dela
ohartuko gara.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 1go zikloa

Flyscharen sekretuak argitzen

Edukiak

Helburuak
Flyscharen ezaugarri garrantzitsuenak 		
ezagutzea.
G e o l o g o e k n e u r k e t a k e z b e rd i n a k e gi te k o
erabiltzen dituzten tresnak erabiltzen ikastea.
Geologiarekiko interesa piztea: arroka nahiz
fosilenganako begirunea areagotzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Arroken propietate eta erabilera ezberdinak
ikusi eta eguneroko bizitzan duten garrantziaz
jabetzea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.

Zumaiako flyscha eta fosilak.
Arroka eta mineralen propietateen azterketa.
Katastrofe natutalak eta gizakiak eragindako
hondamendiak.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

ZER DIOTE ARROKEK?
Flyscheko arrokek gordetzen
duten informazioa interpretatuz,
Lurrean izan diren hainbat gertaera
argituko ditugu.

FLYSCHAREN SEKRETUAK
ARGITZEN
Zumaiako flyscharen zatirik
garrantzitsuena aztertuko dugu
bertatik bertara.

HARRI ETA ZUR!
Tailer honen bidez mineral
eta arroken ezaugarri
bitxiak eta erabilerak
aztertuko ditugu.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 1go zikloa

Putzuetan murgilduz!

Helburuak

Edukiak

Zumaiako marearteko zabalgunearen ezaugarri
garrantzitsuenak ikastea.
Biozenosiaren eta biotopoaren arteko harreman
estua ulertzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Harraldean aurki daitezkeen espezie
garrantzitsuenak identifikatzea gako 		
dikotomikoak erabiliz.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.

Marearteko zabalgunea. Eraketa.
Marearteko zabalguneko izaki bizidunen
moldaerak.
Bioaniztasuna.
Giza jarduerak ingurunean sortutako 		
inpaktuak.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

ZUMAIAKO MAREARTEKO
ZABALGUNEA
Algorriko marearteko ekosistema
interpretatzeko edukiak
emango dira.

PUTZUETAN MURGILDUZ!
Esploratzaile batzuk izango bagina
bezala, marearteko eremuan aurkitzen
diren izaki bizidunak
identifikatuko ditugu.

BIZIDUNEN MOLDAERAK
Errepaso moduan,
harraldeko izaki bizidunen
fitxa eta puzzlea
osatuko dugu.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 1go zikloa

Kostaldeko naturguneak

Helburuak

Edukiak

Zumaiako itsasadarreko ekosistema ezberdinak
identifikatzea.
Biozenosiaren eta biotopoaren arteko 		
harremana ulertzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
D u n a n a u r k i d a i te z k e e n l a n d a re e s p e z i e
garrantzitsuenak ezagutzea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.
Natura errespetatzeko eta zaintzeko jarrera
bultzatzea.

Itsasadarreko ekosistemen eta bertako 		
bizidunen arteko harremanak.
Dunaren behaketa sakona. Bioaniztasunaren
kalkulua.
Kostaldean aurki daitezkeen elementuak:
naturalak eta artifizialak.
Gizakiak ingurunean sortutako inpaktuak.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

KOSTALDEKO NATURGUNEAK
Urola itsasadarrean dauden
artadia, padura, ibaia eta dunen
ezaugarri garrantzitsuenak
ezagutuko ditugu.

UROLA NATURAZ BLAI!
Urolako ekosistemetan murgilduko
gara. Padura eta dunako bizidunek
garatu dituzten moldaerak
aztertuko ditugu.

BIZIDUNEN MOLDAERAK
Gizakia eta naturaren
elkarbizitza iraunkorra
bideratzeko neurriak
bilduko ditugu aholkuen
dekalogoan.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 2. zikloa

Harrizko liburuan irakurtzen

Helburuak

Edukiak

Euskal Herriko historia geologikoaren atalik
garrantzitsuenak ezagutzea.
Geologoek neurketa ezberdinak egiteko 		
erabiltzen dituzten tresnak erabiltzen ikastea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Arrokak sailkatzen ikastea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.
Klima aldaketa zer den ezagutzea.

Euskal Herriko historia geologikoa.
Zumaiako flyscha.
Historian zehar izandako klima aldaketak.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

ZUMAIAKO FLYSCHA
Mundu mailako santutegi
geologikoa bilakatu den flysch
ikusgarria ezagutuko dugu.

HARRIZKO LIBURUAN IRAKURTZEN
Geldiune ezberdinetan geologoek
egiten dituzten ikerketan oinarrituz,
Zumaiako flyscharen gordetzen duen
informazioa interpretatuko dugu.

ZER DIOTE ARROKEK?
Euskal Herriko fosil eta
arroka arruntenak sailkatu
eta lurraldeko bilakaera
geologiko orokorra
aztertuko dugu.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 2. zikloa

Algorri, eremu bizia

Edukiak

Helburuak
Zumaiako marearteko zabalgunearen ezaugarri
garrantzitsuenak ikastea.
Biozenosiaren eta biotopoaren arteko harreman
estua ulertzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Harraldean aurki daitezkeen espezie 		
garrantzitsuenak identifikatzea gako 		
dikotomikoak erabiliz.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.

Marearteko zabalgunea. Eraketa.
Marear teko zabalguneko izak i bizidunen
moldaerak.
Bioaniztasunaren kalkulua.
Giza jarduerak ingurunean sortutako inpaktuak.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

MAREARTEKO ANIZTASUNA
Algorriko ekosistema ulertzeko
edukiak emango dira, harraldearen
sorrera, taxonomia eta bizi
baldintzak aztertuz.

ALGORRI, EREMU BIZIA
Irteera honetan Algorrin aurkitzen
den bizi aberastasunaz jabetuko gara.

BIOANIZTASUNAREN
ESPLORATZAILEAK
Errepaso moduan,
harraldeko izaki bizidunen
fitxa eta familien puzzlea
osatuko dugu.
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DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 2. zikloa

Itsasadarreko ekosistemak

Helburuak

Edukiak

Zumaiako itsasadarreko ekosistema ezberdinak
identifikatzea.
Biozenosiaren eta biotopoaren arteko 		
harremana ulertzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Paduran aurki daitezkeen espezie 		
garrantzitsuenak ezagutzea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.
Natura errespetatzeko eta zaintzeko jarrera
bultzatzea.

Itsasadarreko ekosistemen eta bertako 		
bizidunen arteko harremanak.
Paduraren behaketa sakona.
K o s t a l d e a n a u r k i d a i te z k e e n e l e m e nt u a k :
naturalak eta artifizialak.
Uraren neurrizko kontsumoa.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

ITSASADARREKO EKOSISTEMAK
Urola itsasadarrean dauden
artadia, padura, ibaia eta
dunaren eraketa eta ezaugarri
garrantzitsuenak eta
aztertuko ditugu.

UROLA NATURAZ BLAI!
Urolako ekosistemetan murgilduko
gara. Dunako behaketa egin,
espezieak identifikatu eta
bioaniztasuna kalkulatuz.

ZUMAIA, LEHEN ETA ORAIN
Zumaiako herriaren
bilakaeran oinarrituz,
gizakiaren eragina aztertuko
dugu, garapen iraunkorra
ezagutzera emanez.
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Denboran zehar bidaiatuz

Helburuak

Edukiak

Euskal Herriko historia geologikoaren atalik
garrantzitsuenak ezagutzea.
Euskal Herriko eta beste lurraldeetako paisaia
ezberdinak ezagutzea.
Geologoek neurketa ezberdinak egiteko 		
erabiltzen dituzten tresnak erabiltzen ikastea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Arrokak sailkatzen ikastea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.
Biotopo Babestua zer den ezagutzea.

Euskal Herriko historia geologikoa.
Zumaiako flyscha.
Babespen mailak: Biotopo Babestua.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

HARRIZKO LIBURUAN
IRAKURTZEN
Zumaiako flyscha osatzen
duten arrokek eskaintzen duten
informazioa aztertuko dugu.

DENBORAN ZEHAR BIDAIATUZ
Arroka erregistroa aztertuz, Lurraren
eboluzioan zehar izan diren gertakari
garrantzitsuenak interpretatuko
ditugu, denboran zehar bidaiatuz.

EUSKAL HERRIKO
HISTORIA GEOLOGIKOA
Arroken identifikazioaren
bitartez, EHko historia
geologikoa berreraikiko dugu
puzzle batean.
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Bioaniztasuna

Helburuak

Edukiak

Zumaiako marearteko zabalgunearen ezaugarri
garrantzitsuenak ikastea.
Biozenosiaren eta biotopoaren arteko harreman
estua ulertzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Harraldean aurki daitezkeen espezie 		
garrantzitsuenak identifikatzea, gako 		
dikotomikoak erabiliz.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.

Marearteko zabalgunea. Eraketa.
Marearteko zabalguneko izaki bizidunen
moldaerak.
Bioaniztasunaren kalkulua.
Giza jarduerak ingurunean sortutako 		
inpaktuak.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

BIOTOPO BABESTUA
Babestutako eremu zoragarri honen
aberastasuna eta geologiaren
zenbait puntu garrantzitsu
behatzeko aukera izango dugu.

BIOANIZTASUNA
Algorriko harraldeko putzuetan
espezieak identifikatu eta
aberastasuna kalkulatuko dugu.

ZAINDU DEZAGUN BIOTOPO
BABESTUA
Biotopo Babestuaren
izendapenak ekarri dituen
eztabaidak aztertu eta ikuspuntu
ezberdinak plazaratuko direlarik.
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Batasuneko Garrantzizko Lekuak

Helburuak

Edukiak

Zumaiako itsasadarreko ekosistema ezberdinak
identifikatzea.
Biozenosiaren eta biotopoaren arteko 		
harremana ulertzea.
Inguruko behaketa zuzena bultzatzea.
Dunan eta paduran aurki daitezkeen espezie
garrantzitsuenak ezagutzea.
G i z a k i a k i n g u r u a n s o r t ze n d u e n e ra gi n a z
jabetzea, jarrera arduratsuak indartuz.
Natura errespetatzeko eta zaintzeko jarrera
bultzatzea.

Itsasadarreko ekosistemen eta bertako 		
bizidunen arteko harremanak.
Padura eta dunaren behaketa sakona. 		
Bioaniztasunaren kalkulua.
Kostaldean aurk i daitezkeen elementuak:
naturalak eta artifizialak.
Batasuneko Garrantzizko lekuak.
Turismo jasangarria.

GOIZA

ARRATSALDEA

Interpretazio Zentroa

Oinezko irteera

Tailerra

UROLA ITSASADARRA, BGL
Urolako ekosistemen biozenosia
eta biotopoaren arteko harreman
estuak ikasiko ditugu, eta
babestutako gune hauen garrantzia
aztertuko dugu.

UROLA NATURAZ BLAI!
Urolako ekosistemetan murgilduko
gara. Duna eta padurako behaketa
egin, espezieak identifikatu eta
bioaniztasunaren kalkulatuz.

TURISMO IRAUNKORRA?
Ekosistema babespena eta
turismoaren eraginari buruzko
mahai ingurua sortuko dugu.
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2.3. Ibilbideak
Zentroak eskaintzen dituen unitate didaktiko bakoitzean ibilbide ezberdin bat burutzen da. Jarraian duzuen
mapan adierazten dira aukera guztiak:

Oinez
Geologia
Geologia LH
Mareartea
Kostaldeko ekosistemak

Oinezko ibilbideen mapa
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Itsasontziz
Urola
Algorri
Deba

Itsasontzizko ibilbideen mapa
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2.4. Prezioak
Jarraian egitarau bakoitzaren prezioak dituzue. Kontuan
izan irteerak taldeka antolatzen direla eta talde bakoitzean gehienez 25 ikasle egon daitezkeela. Ikastetxeen
kasuan BEZ-a %O da.
UNTATE DIDAKTIKOA
Geologia, Marearteko Eremua
edo Urola Itsasadarra

TALDEKO
PREZIOA

EGUN ERDIKO PROGRAMA
(3 ordu)

135 €

EGUN OSOKO PROGRAMA
(5 ordu)

200 €

TALDEKO PREZIOA

BESTELAKO EKINTZAK

ZENTROKO BISITA GIDATUA (1 ordu)

40 €

IRTEERA GEOLOGIKO MOTZA (1,5 ordu)

95 €

ALGORRIKO TAILERRAK ZURE IKASTETXEAN

130 €

ITSASONTZIKO IRTEERAK

Gehienez
24 pertsona

Gehienez
39 pertsona

ALGORRI LURMUTURRERA
(45 min)

235 €

470 €

ZUMAIATIK DEBARA JOAN-ETORRIA
(75 min)
UROLA ITSASADARRA
(30 min)

590 €
205 €
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2.5. Gogoratu...
Bisita gidatu hauetan ondorengo arauak jarraitzea
gomendatzen dugu:

Zentrotik egiten diren irteeretarako
materiala ekarri beharko da:

• Algorriko instalazioetan ezin da baloi, patinete,
patin eta antzekoekin ibili.
• Eraikuntza barruan erretzea debekatuta dago.
• Animaliak ezin dira sartu, itsuen zakur-gidak
izan ezik.
• Eraikuntza barruan korrika ez egitea, isiltasunez
entzutea eta ahopeka hitz
egitea eskatzen da.
• Zentroko materialak eta txukuntasuna zaintzea
eskatzen da.
• Bisitan telefono mugikorrak eta musika aparatuak
itzalita egon behar dira.
• Hamaiketako eta bazkaria egiteko lekuak
irakasleekin adostuko dira.
• Bisitatuko den ingurune naturala zainduko da:
hondakinak botatzeko horretarako prestatutako
zabor ontziak erabili, ekosistemako bizidunak eta
ingurunea bere dinamika naturalean errespetatuz.
• Inguru paregabe honen argazkirik atera nahi
izanez gero, hezitzaileak horretarako utzitako
denbora tarteak erabiliKo da.
• Ekintzak iraun bitartean ez da bainatzerik izango,
irakasleek bere ardurapean onartu ezean.
• Gehienez 25 pertsonako taldeak osatuko dira.
• Ikasle talde bakoitza hezitzaile eta irakasle
batekin egongo da.
• Irakaslearen parte hartze aktiboa beharrezkoa da.

• Arkatza edo boligrafoa.
• Mendian ibiltzeko motxila, oinetako eta arropa
egokiak.
• Eguraldiaren arabera, euritakoa edo bisera.
• Irteeraren iraupenaren arabera, hamaiketakoa
eta bazkaria.
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honako

3

Zerbitzuen eskaera
eta erreserba

Algorri bisitatu aurretik erreserba egitea beharrezkoa
da. Erreserba behar bezala burutzeko ondorengo pausoak jarraitu behar dira:
1) Eskura izan taldearen datuak:
- Ikastetxearen datuak: Izena, helbidea, telefonoa
eta IFZ-a.
- Bisitako arduradunaren datuak: Izena eta e-maila.
- Bisitarien datuak: Ikasle eta irakasle kopurua, ikasketa maila eta hizkuntza.
- Bestelako berezitasunak.
2) Jarduera aukeratu (eskaintza honetan zehazten dira):
- Unitate didaktikoa eta iraupena (goizekoa edo egun
osokoa) aukeratu.
- Bisita egiteko aukerako egunak eta ordutegia pentsatu.
3) Erreserba egin:
Algorri Zentroarekin harremanetan jarri:
- Telefonoa: 943 143 100
Web gunea: www.algorri.eus
e-mail: info@algorri.eus
- Taldearen datuak eman.
- Irteera adostu: unitatea, ordutegia, elkartze puntua.
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4) Erreserba konfirmazioa:
Erreserba egiten duzunean, bisitarako datuen konfirmazio eskaera jasoko duzu (erreserba orria). Honekin batera ekintzaren
egitaraua eta aurrekontua bidaltzen dira. Erreserbako datu eta
aurrekontuarekin ados egonez gero, Zentroarekin harremanetan jarri konfirmazioa emateko edo erreserba sinatua bidali
behar da fax-ez, posta elektronikoz edo posta arruntaz.
5) Ordainketa:
Ekintzaren ordainketa bi zatitan burutzen da transferentzia
bidez, bata irteeraren aurretik, erreserba gauzatzeko, eta bestea irteera egunaren ondoren. Lehen faktura guztizkoaren
%25ekoa da eta bigarrena, berriz, geratzen den %75ekoa.
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4

Nola iritsi

NOLA IRITSI ZUMAIARA?
Errepidez:
Algorri
Interpretazio
Zentroa
Zumaian
dago,
Gipuzkoako kostaldean. Herrira bi bideetatik hurbiltzeko
aukera dago, A-8 autopistatik (12. irteera) edo GI-634
errepidetik.
GPS koordenatuak: 43º 18’ 2.22’’ I
		
2º 15’ 10.43’’ M

Trenez:
Euskotren Bilbo-Donostia
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NON DAGO ALGORRI ZENTROA?
Behin Zumaiara iritsita, taldea eta Zentroaren artean
adostutako elkartze puntura joan behar da: Algorri
Interpretazio Zentrora (gezi zuria) edo Amaia plazara
(ibilbide urdina).
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