
Etapa honetarako proposatutako jarduerak ikasleek Lehen Hezkuntzan egindako jardueren 
jarraipena dira. Horien ezarpenak programa osatzen du, Getxoko ingurumenaren 
errealitatearen inguruko azterketak izan dituen hiru alorren ezagutza‐zikloari amaiera 
emanez. 
 
DBHko 1. eta 2. mailetan egiteko programaren xedea Oinarrizko Curriculum Diseinuaren 
ezagutza‐arlo desberdinetarako proposatutako eduki eta helburuak lantzea da –Natur 
Zientziak, Gizarte Zientziak, Matematikak...–. Baina, batez ere, jarduerak ingurumen‐
hezkuntza zeharkako lerro gisa onartzeko baliabideak dira. 
 
Horiek horrela, Getxoko ingurumena aztertuz, ingurumen‐ikuspegitik bultzatutako 
baloreak, jarrerak, prozedurak eta edukiak landuko dira. 
 
 
DBH 1. maila: hiri‐ingurunea aztertzea. (2 egun). Lehenengo egunean ikasgelan 
bertan lan egingo dute, goizez eta arratsaldez. Bigarren egunean irtenaldi bat egingo dute 
goizez. 
 
Helburuak Oinarrizko Curriculum Diseinuak Natur Zientzien eta Gizarte Zientzien arloetan 
DBHrako proposatzen duen edukien zerrendan oinarrituta daude. 
 
Kontzeptuzko edukiak: 
 

 Aldaketa motak. Ekosistema gizatiartuen eta ekosistema naturalen arteko 
desberdintasunak, materiaren eta energiaren zikloei dagokienez. 

 
 Energia‐iturriak eta kontsumoa. Udalerriko zerbitzuen, kutsaduraren, zabor‐

bilketaren, ur‐horniduraren eta garraioaren egoeraren inguruan hausnartzea. 
 

 Getxoko datu historiko eta sozioekonomiko garrantzitsuak. 
 

 Getxoko eraikin eta azpiegitura nabarmenenak. 
 
 
Prozedurazko edukiak: 
 

 Baliabide naturalen ustiapenaren ondorioei buruzko eztabaidak. 
 Informazioa bilatzeko bide desberdinak erabiltzea. 
 Txostenak eginez, ondorioak atera eta emaitzen berri ematea. 
 Gizakiak ingurunean eragindako ondorioen kasu batzuk identifikatzea. 

 
 
Jarrerazko edukiak: 
 
 

 Energiaren aprobetxamendua eta materialen birziklapenaren arazoak direla eta, 
naturak aurkitzen dituen irtenbideak baloratzea, gizakien kasuarekin alderatuz. 

 
 Ingurumena zaintzeko beharraz jabetzea, bai banaka bai gizarte gisa. 

 



 Ingurumena berreskuratu eta babesteko ekintzak baloratzea, modu aktiboan parte 
hartuz eskualde eta udalerri mailako alternatiben bilaketa eta garapenean. 

 
 Talde‐lana aintzatetsi eta baloratzea, egoera desberdinen gaineko ikerketak egiteko 

modu eraginkor gisa. 
 

 Udalerriko ondare historiko eta kulturala balioestea. 
 
 
Jarduerak: 
 
Lehenengo egunean, goizez, basoko ekosistemaren eta hiriko ekosistemaren arteko 
desberdintasunak aztertuko ditugu,  materia eta energiaren beharrari dagokionez, bai eta 
bien eraldaketa‐ eta zirkulazio‐eredu eta fluxuei dagokienez ere. Desoreka ekologiko 
posibleen inguruan hausnartu eta eztabaidatuko gara, eta irtenbideak idatziko ditugu. 
Material grafikoa egingo dugu eta hiriko problematikaren inguruko gure analisiaren 
emaitzak islatuko ditugu bertan. 
 
Arratsaldean, hurrengo eguneko irtenaldia prestatuko dugu. Horretarako, udalerriko 
historiaren paisaia garrantzitsuenei buruzko sarrera labur bat egin ostean,  Getxoko ibilbide 
historikoa diseinatu ahal izateko datuak kontsultatzeko beharko ditugun material 
bibliografikoak zerrendatuko ditugu. Ikasleek, besteak beste, eskolako eta udalerriko 
liburutegiak arakatu eta Getxoko webgunea kontsultatu beharko dute. Izan ere, ikasleen 
lana izango da hurrengo egunean elizateko auzoen garapen eta jatorri historikoari buruzko 
kontaketa koherente eta konplexu bat sortzeko nahikoa informazio jasotzea.  
 
Bigarren egunean, goizez, hautatutako informazioa oinarri hartuta, berehala jarraituko 
dugun ibilbidea markatuko dugu mapan. 
 
Hasiera batean, ibilbidea elizatearen jatorrizko nukleoan hastea (Andra Mari auzoa) eta 
berriki agertu diren auzoetan (Neguri eta Romo) amaitzea aurreikusten da. Ibilbidea puntu 
adierazgarrienetatik igaroko da, hiriaren berezitasunak edo/eta balio historiko eta 
kulturalak ezagutzeko eta, pausoz pauso, Getxok hirigune gisa dituen ezaugarriak, 
garapena eta aukerak komentatzeko. 
 
Eguraldiaren edo beste arrazoiren baten ondorioz ibilbidea fisikoki egitea ezinezkoa baldin 
bada, ibilbide birtual bat egingo dugu udalerrian zehar, irudiak proiektatuz. Argazkien 
bidezko ibilbidean ere eraikin eta azpiegitura adierazgarrienak jasoko dira, baina ibilbidea 
erakargarriagoa izan dadin, toki bakoitzeko bi argazki proiektatuko dira: toki beretik 
ateratako antzinako argazki bat eta egungo beste bat. 
 
 
 
DBH 2. maila: kosta‐ingurunearen azterketa (2 egun: tailerraren lehenengo 
egunean, goizez , ikasgelan bertan eta bigarrenean egun osoko irtenaldia Getxo eta Sopela 
udalerrietako Barinatxe, Arrietara eta Atxabiribil hondartzetara).   
 
 



 
 

Kontzeptuzko edukiak: 
 

 Ekosistema‐eredua garapen‐fase desberdinetan. Eremu jakin batean existitzen diren 
ekosistemak desberdintzeko gaitasuna. 

 
 Ekosistema baten ingurune fisikoaren eta bertan aurki ditzakegun izaki bizidunen 

erkidegoek bertan bizi ahal izateko garatu behar izan dituzten egokitzapenen 
arteko harremana ulertzea. 

 
 Geologia gaiak ikasten hastea: eskualdeko geologiaren historia, lurrazalaren 

mugimenduak, deformazioak, material harritsuen jatorria. 
 
Prozedurazko edukiak: 
 

 Ingurunearekin harreman zuzena izatea ahalbidetzen duten ibilbideak egitea. 
 Datu kualitatiboak banaka zein taldeka jasotzea. 
 Egitura geologiko batzuk identifikatzea: tolestura, faila, arraildura,.. 
 Mapa topografikoak erabiltzea. 

 



 
 

Jarrerazko edukiak: 
 

 Izaki bizidunen eta gizakiaren arteko interdependentzia balioestea. 
 

 Ingurumena zaintzeko beharraz jabetzea, bai banaka bai gizarte gisa. 
 

 
 
 
 
 
Jarduerak: 
 
 
Lehenengo egunean, goizez, ikasle bakoitzak irtenaldian zehar osatu beharko duen lan‐
gidoia aurkeztuko da. Horrekin batera azalpenak eman eta diapositibak proiektatuko dira, 
ikasleak kostaldeko ibilbidean topatuko duenarekin etxekotu dadin. 



 
Hurrengo egunean ibilbidea garatuko da. Ibilbidean zehar gidoian barne hartutako lan‐
fitxak osatuko dituzte, jorratuko dituzten bi bloke tematikoei buruzkoak: hondartzetako 
ohiko bi ekosistemen biologia eta itsaslabarrean ikus daitezkeen alderdi geologikoak. 
Horrez gain, kostaldeko ekosistema guztiak lokalizatu eta eremu horren mapa 
topografikoetan islatuko dira. 
 
Hona hemen aztertuko diren bi ekosistemak: dunak eta marearteko eremu harritsua. 
Biotopo gisa ekosistema horien ezaugarriak definitzeko erraztasunagatik aukeratu dira bi 
horiek, bai eta landare eta animaliek egin behar dituzten egokitzapen deigarriengatik ere. 
 
 

 
 

 
Geologiari dagokionez, ikasleek dituzten ezagutza teorikoak ingurunera estrapolatu 
ditzaten saiatzen gara. Itsaslabarretan eskolan azaldutako fenomeno geologikoak 
antzeman ditzaten saiatzen gara. 
 
Lana bukatzeko ordua itsasbeheraren ordutegiaren araberakoa izango da. Orokorrean, 
guztiz bukatu denean eguerdia izan ohi da, eta ikastetxera itzuli baino lehen bertan, 
hondartzan, atseden hartu eta bazkaltzeko denbora egon ohi da. 
 

Meatzaldera irtenaldia. (Egun osoko irtenaldia) 

 
Kontzeptuzko edukiak: 
 

 Trianoko mendien meatzaldeko historia ezagutzea, jatorri geologikotik hasi eta gaur 
egunera arte. 

 
 Eremu horretako burdinaren ustiapenak eragindako ingurumen‐inpaktua aztertzea. 

 



 Eremu bateko baliabide naturalen aprobetxamenduaren eta eskualde horrek 
ondoren jasan duen garapen ekonomikoaren arteko harreman estua ulertzea. 

 
 Paisaiaren potentzialtasun naturalaren eta bertan finkatzen den gizartearen 

potentzialtasun teknologiko eta kulturalen elkarreraginaren ondorio gisa ulertzea 
paisaia. 

 
 

Prozedurazko edukiak: 
 

 Ingurunearekin harreman zuzena izatea ahalbidetzen duten ibilbideak egitea. 
Larreinetako funikularrean hasi eta Zugaztietako meategira, Las Calizas eta Triano 
auzoetara iritsi arte. 
(Garraio publikoa erabiliz denbora asko emango dugu bidaietan eta itxaronaldietan; 
hori dela eta, ikastetxe batzuek autobus pribatu bat kontratatu ohi dute garraioa 
errazteko) 

 
 Ingurunean gizakiaren eragina identifikatzea. 

 
 
Jarrerazko edukiak: 

 
 Ingurumena zaintzeko beharraz jabetzea, bai banaka bai gizarte gisa. 

 
 Gizakien eraginaren aurrean sentikortzea, batez ere aldaketa itzulezinak eragiten 

dituztenei dagokienez. 
 
 
Jarduerak: 
 
Irtenaldiari hasiera eman baino lehen, gaiaren inguruko sarrera bat egingo dugu eskolan 
bertan. 
 
Ibilbidea Larreinetako funikularraren beheko aldean hasiko da. La Arboledako meatzeetatik 
igaroko da, bai eta Triano eta Las Calizas auzoetatik ere. Pasealdian zehar hainbat geldialdi 
egingo ditugu, ikasleek eskolan azaldutako paisaia‐erreferentziak aurki ditzaten: mineralak, 
indusketak, eraikinak, obra‐hondakinetarako edukiontziak, landaredia...  
 
Irtenaldi berria: kostaldeko geologia. 
 
Jarduera hau Artatza‐Romoko DBHko institutuko Biologia eta Geologia ikasgaietako 
irakasleek proposatu zuten. 2013‐2014 ikasturtearen hasieran, aipatutako ikastetxeko 
irakasleak Ibilbide Ekologikoetako taldekideekin harremanetan jarri ziren, eta Getxo eta 
Sopelako kostaldeko azterketa geologikoa egitea proposatu zuten, Zumaiako 
itsaslabarretara joan beharrean. Hala, bidaia merkeagoa izango litzateke eta, gainera, 
tokiko ezagutza sustatuko litzateke, tokiko geologian aditua den kide baten laguntzarekin. 
Ekimenak izan zuen arrakasta ikusita, egun irtenaldi hori Getxoko hiru ikastetxetan egiten 
da. 
 



Jarduera hori Batxilergoko lehenengo mailako ikasleei zuzenduta dago (Natur eta Osasun 
Zientziak). Aurreko urteetan egindako lanaren jarraipentzat jo daiteke, Geologiaren gaia 
sakondu eta ikasgai horri esleitutako curriculum‐edukiak kontuan hartzen dituena. 
 
Bigarren Hezkuntzan egindako irtenaldietan bezalaxe, ardatz nagusia ingurunearen 
ezagutza da: zer garrantzi ekologiko du gure kostaldeak? 
 
Bizkaiko sinklinorioaren ardatza Punta Galean dago; Getxo eta Sopelako hondartzak 
erabakigarriak izan dira adin geologikoen arteko mugak ezartzeko. Hala, ikastetxeetako 
kideek gure ingurune aparta aprobetxatzen dute beste ikuspuntu batetatik ikasi ahal 
izateko. 
 
Jardueraren iraupena egun osokoa da, ahal dela etenik gabeko lanaldian, eta ez da 
beharrezkoa aldez aurretik tailerrik edo lanik egitea. 
 
Helburuak: 
 
Ingurunearen ezagutzaren, bere kokapenaren, balorazioaren eta ingurunearekiko 
errespetuaren printzipio orokorrak oinarri hartuta, lau helburu zehaztu dira: 
 
1) Sopelako hondartzen garrantzi geologikoa balioestea. 
 
2) Hondartzen historia geologikoan sakontzea eta adin geologiko desberdinetan jasandako 
aldaketan ezagutzea. 
 
3) Kontzeptu geologiko hauek ulertzea: lurrazalaren mugimenduak, egitura geologikoak, 
arroken jatorria... 
 
4) Bikoteka, harri mota desberdinak sailkatzen ikastea (konposizioa edo adinaren arabera). 
 
5) Geologoek erabiltzen dituzten metodoak eta tresnak erabiltzen hastea. 
 
 
 
 
Edukiak: 
 

• Flysch terminoaren definizioa: egitura, konposizioa eta jatorria, jalkitzetik 
azaleratzen den arte. 

 
• Egitura geologikoen identifikazioa: tolesturak, failak, diaklasak eta diapiroak. 

 Jatorria. Kretazeoko fosilak:  lamelibrankioak, zoophycoak eta inozeramidoak. 
 

• Harri motak jatorriaren arabera: sedimentarioak, igneoak eta metamorfikoak. 
 

• K‐T muga: adin‐ eta garai‐aldaketak historia geologikoan. Desagerpen masiboa eta 
kronoestratigrafia kontzeptuak. 

 
Metodologia: 
 
In situ ikastea. Azalpenak emanez eta osagaiak ikusi eta ukituz lan egiten da. 
 



Datu kualitatiboak jasoz banaka zein taldeka. Zeregin horiek edukiak egoki barneratzen 
laguntzen dute. 
 
Irtenaldiaren laburpena: 
 
Irtenaldia unean bertan lantzen da, hau da, ez dago aldez aurreko saio teorikorik. 
Larrabasterrara joaten gara metroan eta hortik hondartzara.  
 
Sarrera gisa, Flysch deritzon egitura geologikoa definituko dugu, bai eta bere osagaiak, 
jatorria eta adina ere. 
 
Ibilbideari jarraituz, tolestura deritzon fenomenoa analizatuko dugu: Nola da posible 
Anbotoko mendikatean itsas fosilak aurkitzea? Alpetar Orogenia kontzeptua. Ondoren, 
hondartzako fosilak aztertuko ditugu. 
 
Jarraian, tolestura bidez sortutako egitura geologikoak analizatuko ditugu (failak, eta abar). 
Gaian sakontzeko, ikasleek fitxa bat beteko dute. 
 
Atxabiribil hondartzaren muturrean azaleratzen den diapiroa analizatuko dugu eta berau 
osatzen duten mineralak aztertuko ditugu. Halaber, ikasleek taula bat beteko dute, 
jardueran zehar agertu diren mineral guztiak jasoz. 
 
Bukatzeko, K‐T muga aztertuko dugu eta hondartzaren kronoestratigrafia erakutsiko zaie 
ikasleei (geruza bakoitzari dagokion adin geologikoaren zehaztapena). 
 
Materialak: 
 

• Egitura geologikoak lantzeko fitxa (IEren kontura). 
 

• Aurkitutako mineralak sailkatzeko fitxak (IEren kontura). 
 

• Lanerako koadernoa (eskolan erabiltzen dutenak balio du). 
 

• Barik garraio‐txartela. 
 
Begiraleak: Getxoko Ibilaldi Ekologikoetako geologoak. 
 
Iraupena: 6 ordu (08:30‐14:30). 
Izena ematea: ez da beharrezkoa. 
 
Ikasle kopurua: 25 ikasle gehienez. 
 


