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TESTUINGURUA 

 
Arazoa 
Ez itzultzeko plastikoa 
 

Plastikoa material zoragarria da. Ez da hausten beira eta beste material batzuk bezain erraz; arina, 
moldakorra eta merkea da, ongi isolatzen du, gardena, zeharrargia edo opakua izan daiteke eta oso 
iraunkorra da. Gizakiak plastikoa aurkitu zuenetik, etengabe erabili dugu. Orain, plastikoaren erabilera 
batzuen ondorioak sekulakoak dira: egunero ibaiek tonaka plastiko isurtzen dute itsasoetara, irla 
erraldoiak osatzen dira ozeanoetan, itsasoko animaliak plastikoan trabaturik geratzen dira edo irentsi 
egiten dute hil arte, kate trofikoan sartzen dira, gure plateretaraino ere irits daitezke, mendeak behar 
dituzte degradatzeko... Eta arazoak ez die bakarrik ozeanoei eragiten, kale, ibai, zelai eta mendietan ere 
badago. 

 
Itsas Laminak-Sirenas-Sirènes hezkuntza programa 
Dantza eta ingurumen-hezkuntza uztartzen dituen ibilbide pedagogiko bat 
 

Oinarri hartuta Martin Harriague koreografoak hondakin plastikoek itsas-ekosistemetan duten eraginei 
buruz duen ikuspegia, bere obra Sirènes-en gauzatua, Malandain ballet Biarritzek, Iruñeko Udaleko 
Ingurumen Hezkuntzako Lantaldeak eta Donostiako Cristina Enea Fundazioak bat egin zuten 2018an 
ibilbide pedagogiko berritzaile bat diseinatzeko.  

Programaren helburu nagusia da DBHko lehen zikloko ikasleak kontzientziatzea hondakin plastikoek 
itsas-ekosistemetan duten inpaktuaren aurrean. 2018-2019Ko ikasturtean, Iparralde, Donostia eta 
Iruñeko ikastetxeetako 17 taldek aukera izan zuten honako etapa didaktiko hauek jasotzeko: 

1. Ingurumenaren arloko ekarpenak eta koreografikoak biltzen zituen lantegi didaktikoa 

ikasleentzat; 

2. Eskolendako emanaldi bat zeinean, Sirènes obra ezagutzeaz gain, ikasleek aukera izan zuten 

Malandain Ballet Biarritzeko dantzariekin solasaldian aritzeko;  

3. Koreografia-lantegia, obraren sormen- eta interpretazio-prozesuan parte hartu duen dantzari 

batek zuzendua; 

4. Unitate didaktiko bat egitea ikasgelan. 

Programaren arrakasta eta irakasleek eta ikasleek egin duten balorazio positiboa kontuan hartuta, orain 
programaren bigarren ediziora deitzen da, 2019-2020ko ikasturterako. 
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HELBURUAK 
 

 Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasleak kontzientziatzea hondakin plastikoek itsas-
ekosistemetan duten inpaktuaren aurrean.  

 Plastikoek ozeanoetan eragiten duten arazoaren eta gure bizi-ohituren arteko lotura erakustea. 

 Hasiera batean urrun dauden diziplina eta hizkuntzak batzea, hau da, dantza eta ingurumen-
hezkuntza. 

 Ikasleak dantzaren munduan sarraraztea, arte-, adierazpen- eta komunikazio-baliabide gisa. 

 Nazionalitate-, hizkuntza- eta ogibide-aniztasunetik abiatuta, elkarlanaren ahalmena lantzea 
gaur egungo ingurumen-erronkei aurre egiteko. 
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IBILBIDE PEDAGOGIKOA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saio didaktikoa 
Itsasoaren kutsadura plastikoekin eta 
ekosistemen kontserbazioa dantzaren 
bitartez.  
1. Ingurumen-hezitzaile batek ikasleei 
aurkeztuko die programa eta 
ingurumenarekin loturiko arazoa, eta 
sarrera labur bat eginen du dantza-
lantegiari buruz. 
2. Koreografia-monitore batek 
dantzarako lehenengo kontaktu bat 
emanen die ikasleei, itsas animalia 
batzuen mugimenduan inspirazioa 
hartuta. 
 
Hizkuntzak: euskara eta gaztelania. 
 
Lekua: ikastetxeko ikasgela bat, 
dantzarako egokitua.  
Iraupena: 2 ordu 

Eskolendako emanaldia 
 
Taldeak Sirènes obraren emanaldi 
batean parte hartuko dute, Donostiako 
Victoria Eugenia antzokian.  
Obrak modu original eta artistikoan 
planteatzen du plastikoen kutsaduraren 
gaia itsasoetan. Amaitzean, solasaldia 
balet konpainiako kide batzuekin. 
 
Hizkuntzak: euskara eta gaztelania. 
 
Lekua: Victoria Eugenia Antzokia, 
Donostia.  
 
Iraupena: Ordu bat 

Ulertzea / Praktikatzea 
Irailak 16 – urriak 16  

 

Aurkitzea 
Urriak 17 eta 18  

Koreografia lantegia  
 
Sirènes ikuskizuna ikusi eta gero, 
koreografia-monitore batek obran 
ikusitakoa sakonduko du, modu 
praktikoan, taldearekin. 
 
Hizkuntza: gaztelania. 
 
Lekua: ikastetxeko ikasgela bat, 
dantzarako egokitua.  
 
Iraupena: 2 ordu 
 

Praktikatzea  
Urriak 21 – Abenduak 20  

Ikasturtean zehar 
Ikastetxeek unitate didaktiko bat izanen dute ikasgelan ingurumenari dagozkion alderdiak lantzeko (plastikoa, kontsumoa, hondakinak, kutsadura, ohitura onak, etab.). 7 jarduera 
biltzen ditu; eranskinean jaso dira horien laburpenak. Horietako bi derrigorrezkoak izanen dira. Guztiak ikasgelan egiteko modukoak dira. 
Horretaz gain, parte hartzen duten zentroek sentsibilizazio-jarduera bat egin beharko dute (ikusi xehetasunak eranskinean).       
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KONPROMISOAK 
 

Itsas Laminak-Sirenas-Sirènes hezkuntza-proiektua arrakastatsua izan dadin ezinbestekoa da 

inplikatutako aldeen konpromisoa, hau da, proiektuaren sustatzaileena eta ikastetxeena. Bakoitzak 

dagokionarekin bat, konpromiso hauek hartuko dituzte bere gain: 

Sustatzaileen konpromisoak Ikastetxearen konpromisoak 
Laguntza programarekin Proiektuaren 
sustatzaileek konpromisoa hartzen dute 
ikastetxeei laguntza teknikoa eta sostengua 
emateko programa martxan jartze aldera. 
Laguntza hori hainbat bideren bidez eginen 
da:  
- Ikastetxean bertan egotea: hasierako 

eta amaierako bilerak programa 
aurkezteko, aholkularitza emateko eta 
ebaluazioa egiteko. Talde bakoitzaren 
lehenbiziko saio koreografikoan ere 
egotea. 

- Kontaktua: Ingurumen-hezkunta 
Lantaldearekin honako bideen bitartez 
kontakta daiteke: 
- 948 420 984 
- e-mail: 

educacionambiental@pamplona.es 

Gastuak:  
- Jarduera guztiak Iruñeko Udalak 

finantziatuko ditu. Ikastetxeentzat, 
beraz, doakoak izango dira. 
 

1. Ikastetxeko zuzendaritza-taldearen 
babesa programan engaiatzeari. 

2. Irakasleak eta gutxienez zehaztutako 
pertsona bat inplikatzea,  ikastetxean 
koordinatzaile gisa Ingurumen 
Hezkuntzako Lantaldearekin solaskide 
ariko dena.  

3. Ibilbide pedagogikoaren etapa guztiak 
egiteko konpromisoa.  

4. Unitate didaktikoa: Unitate 
Didaktikoaren bi jarduera gutxienez 
egitea, eta horietako bat izan beharko da, 
nahi eta nahiez,  “Komunikazio 
kanpaina”. 

5. Sentsibilizazio-ekintza egitea (laburpena 
eranskinean jasota). 

6. Ebaluazioa: irakasleek ikasleekin batera 
eginen dute jardueren ebaluazioa, amaitu 
eta gero. Horretaz gain, amaierako 
ebaluazio-saioa eginen da proiektuaren 
sustatzaileen eta irakasleen artean. 
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NOLA PARTE HARTU? 
 

 Nori zuzentzen zaio? 

Programa hau Iruñeko Udalerriko ikastetxeetako Bigarren Hezkuntzako lehenengo hiru mailetako 
irakasle eta ikasleei zuzentzen zaie.  

Hautatzeko irizpideak 

Hautaketa proiektuaren sustatzaileek eginen dute, eta horren emaitza parte hartzen duten 
ikastetxe guztiei jakinaraziko diete. 

Hona hemen hautatzeko irizpideak: 

 Programan parte hartzeko aukera izanen dute bakarrik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
duten eta Iruñeko Udalerrian kokatuta dauden ikastetxeak. 

 Lehentasun-hurrenkera: ikastetxe publikoak, itunduak eta pribatuak (10 puntu gehienez) 
 Baloratuko da parte hartzea eskatzen duen ikastetxearen maila osoa sartzea, lerro kopurua 

kontuan hartuta. Hau da, ikastetxe batek DBHko 2. mailako ikasleekin parte hartzea 
eskatzen badu, eta ikastetxe horretan maila horretako 5 talde badira, baloratuko da 5 
taldeekin parte hartzea eskatzea (20 puntu gehienez) 

 Baloratuko da ingurumenari buruzko edukiekin aldez aurretik egindako lana, bereziki 
zenbait irakasgairen artean zeharka landutakoak (30 puntu gehienez). 

 Baloratuko da zenbait ikasgairen inplikazioa eta konpromisoa programa garatzeko. 
Inplikazio hori memorian zehaztu beharko da, ahal den neurrian (30 puntu gehienez). 
 

Edonola ere, jasotako eskaera guztietatik gehienez 15 talde aukeratzen ahalko dira.  
 

Eskabideak 

Programan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea 2019ko ekainaren 7an hasi eta 2019ko 
ekainaren 21ean amaituko da 14:00tan. 

Izena emateko eskabideak helbide honetara bidali beharko dira: 
educacionambiental@pamplona.es 

Eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztuko dira: 

 Izena emateko fitxa (ikastetxe bakoitzeko bat). (ikus eranskina). 
 Ikastetxearen justifikazio-memoria (ikus eranskina). 

mailto:educacionambiental@pamplona.es


 

 

 

 

ERANSKINA



 

 

Unitate Didaktikoan jasotako jardueren laburpena 
 

 

01. Jarduera: BIDEOFORUMA (iraupena: 50 min) 

Unitateko gaian sartzeko bidea da. Lehenbizi, alegiazko egoera bat planteatuko diegu ikasleei, 
eta horri buruz zer pentsatzen dugun azalduko dugu labur. Bideoa ikustean, ohartuko gara 
egoera ez dela hasieran pentsatutakoa, eta plastikoaren nahiz kutsaduraren inguruko gaia 
modu bitxian agertuko zaigu. 

02. Jarduera: BIODEGRADAGARRIA (iraupena: 50 min) 

Maiz, datuak ematen dira plastikoak eta beste material batzuk naturan degradatzeko behar 
duten denboraz. Jarduera honek denbora labur samarrean erakusten du zer-nolako 
desberdintasunak dauden material biodegradagarrien eta biodegradaezinen artean. 

03. Jarduera: BA AL ZENEKIEN...? (iraupena: 30 min) 

Jarduera honetan informazioa ematen da plastikoak ozeanoetan eragindako kutsadurari buruz, 
bai eta horrek gure eguneroko bizitzarekin duen loturari buruz ere. Galderen jolas baten bidez, 
arazo horren hainbat alderdi landu nahi dira. Ikasleek galderei erantzun behar diete, hemen 
bertan eskaintzen zaizkien datuak baliatuz. 

04. Jarduera: PLASTIKOEN KALKULAGAILUA (iraupena: 30 min) 

Internet bidezko inkesta erraz baten bidez, kalkulatzen da zenbat plastiko erabiltzen dugun 
urtean barna, eta halaber, aipatu kontsumoaren ikus-errepresentazio bat lortzen da. Inkesta 
ikasle bakoitzak egin dezake edo bestela taldeka,  zenbat ordenagailu ditugun kontuan hartuta. 

05. Jarduera: 
NORA DOAZ KALERA BOTATZEN DITUGUN 

HONDAKINAK? (iraupena: 30 min) 
Kalean, hondakinak ez baditugu zakarrontzietara botatzen, noraino iristen dira? Baliteke 
garbiketa-zerbitzuek biltzea, haizeak eramatea edo euriak arrastaka eramatea. Jarduera honek 
bereziki azken kasu hori azpimarratu nahi du, zeren, adibide garbi horren bitartez, ederki 
ikusten baita hondakinak ozeanoetara iritsi daitezkeela. 

06. Jarduera: 
ETA ZUK, ZABORRA EROSTEN DUZU? (iraupena: 

50 min) 
Aurrez deus ere esan gabe, egunen batean, jostaldira atera baino lehen, ikasleei azalduko 
diegu hamarretakoaren hondakin guztiak jaso behar dituztela (gure ikasgelakoak bakarrik). Ez 
da deus ere botatzerik izanen. Ikasgelan neurtuko da zenbat hondakin sortu den eta, era 
berean, gogoetagai izanen dugu zer aurreztu genezakeen material berrerabilgarriak erabiliz, 
ontzi gutxiago erabiliz, etab. 
Gero, denen artean adostutako egunen batean, aurreko puntuko neurriak ezarri eta neurri 
berbera hartuko da. 



 

 

 

07. Jarduera: 
KANPAINA BAT DISEINATZEN (2 ordu baino 

gehiago) 
Derrigorrezko jarduera  
Behin aurreko jarduerak eginda, ikasleak informazioaren xede izatetik (hartzaile izatetik) 
informazioaren subjektu (igorle) izatera pasa daitezke. Kanpaina bat diseinatu eta gauzatuko 
da plastikoek ozeanoetan eragiten duten kutsaduraren arazoaz kontzientziatzeko.   
Ikusirik zenbat egoera ezberdin egon daitezkeen ikastetxe bakoitzean, hemen hainbat 
baliabide eta aukera eskainiko ditugu. Irakasleek ikusiko dute zer publikorentzat antolatu 
kanpaina eta zenbat baliabide erabili hemen proposatuko ditugunen artean. 

 

Sentsibilizazio-jarduera  
 

Ibilbide pedagogikoaren amaieran, ikastetxeak konpromisoa hartzen du jarduketa bat planteatu eta egiteko 
plastikoek ozeanoetan eragindako kutsadurari, haren ondorioei eta sorburuei buruz. Jarduketa horrek 
sormenezkoa eta irekia izan behar du. Izan daiteke konpromiso bat  (astebete plastikorik gabe), edo esku-
hartze bat espazio publiko batean. Artelan bat egin daiteke (eskultura bat, koreografia bat, performance bat, 

etab.) edo adibide praktikoak egin (plastikorik gabe bizi, sortutako plastiko guztia bildu, Ikasketa eta Zerbitzua, 
Trashtag Challenge…). 

 

Hala sormen prozesua nola emaitza dokumentatu behar dira argazki-erreportaje, idatzizko memoria, bideo 

baten edo bestelako bitarteko baten bidez, jarduketatik beretik harago aukera izateko aurrerago hura hedatu 
eta partekatzeko, haren bizitza erabilgarria luzatuz. Ideia ez da erabilera bakarreko ekintzak sortzea, baizik eta 

ekintza originalak eta berrerabilgarriak egitea. 
 
Ikastetxe bakoitzean izan daitezkeen egoeren aniztasuna kontuan hartuta, aukera dago ekintza bera egiteko 

proiektuan parte hartzen duten talde guztientzat, edo ekintza ezberdin bat egiteko talde bakoitzean. 
Prozesuaren eta ekintzaren iraupena ere aldatu daiteke, baina azken etapa hori derrigorrez bete beharko dute 
parte hartzen dute talde guztiek. 
 



 

 

IZENA EMATEKO FITXA 
 

 

IKASTETXEAREN DATUAK 

 
IKASTETXEA: 
 

 
POSTA HELBIDEA: 
 

 
IKASTETXE MOTA: 
 
Publikoa                 Itundua                              Pribatua  
 

HARREMANETARAKO 

 
HARREMANETARAKO PERTSONA: 
 

 
TELEFONOA: 
 

 
E-POSTA: 
 

TALDEAK (programan gehienez ere 15 talde sar daitezke) 

Zenbat taldek eskatzen dute programan izena ematea?  

TALDEA 
(adibidez: 1. A) 

Ikasle kopurua 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

IKASTETXEAREN JUSTIFIKAZIO-MEMORIA 
Txosten horrek azaldu beharko du, hautaketa-irizpideak kontuan hartuta, ikastetxearen egokitasuna 
programa honetarako (2 orrialde gehienez).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


