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1. TESTUINGURUA 

Klima-aldaketa da gaur egun aurrean dugun erronkarik garrantzitsuenetako bat. Batetik, 

gizarteak azturak eta bizimodua aldatu behar ditu, berotegi-efektuko gasen isurpena gutxitze 

aldera. Bestetik, fenomeno horren ondorioz ingurunean gertatzen diren aldaketetara egokitu 

behar da.  

Energia-kontsumoa funtsezko elementua da, berotegi-efektuko gasen iturri nagusia baita. Era 

berean, aldaketa-motorra da, eredu energetikoa aldatzeak zuzenean eragiten baitu hura 

arintzean. Hiriak energia-kontsumitzaile handiak dira, eta horregatik haien etorkizuna energia-

trantsizioa da, herritarrek energia-baliabideak eraginkorki erabil ditzaten, eta energia 

berriztagarrien erabilera sustatuta.  

Testuinguru horretan, hezkuntza-komunitatea funtsezko eragilea da, bertan txertatu baitaitezke 

ezagutza eta ikasketa horiek, haien bidez guztiontzat hobea eta energia-trantsizioaren partaide 

den gizarte baterantz joateko.  Horregatik, Iruñeko Udalak ikastetxeei Hezkuntza programa 

pilotua unitate didaktiko bat eskaintzen die, energia-trantsizioa haien errealitatean txertatu 

dezaten.  

‘Energia Xahutzearen kontrako Ekintza Taldea’ unitate didaktiko gamifikatua Iruñeko Udaleko 

Ingurumen-hezkuntzako zerbitzuak egin du. Stardust proiektuaren barruan dagoen ekintza-

ildo bat da. Proiektu europar horrek xede du energia-eraginkortasun orokorra areagotzea eta 

parte hartzen duten hirietako bizi-kalitatea hobetzea. HORIZON 2020 ikerketa- eta berrikuntza-

programaren finantzazioa jaso du, Europar Batasuneko 774094 zenbakiko laguntza-

hitzarmenaren bidez.  

Gainera, unitate didaktiko gamifikatu hau bat dator klima-aldaketaren kontrako borrokan eta 

hiria klima-ondorio eta -arriskuetara egokitzeko Udalak duen konpromisoarekin. Hori oinarri 

hartuta, Udala Iruñeko  2030erako Energia Trantsizio eta Klima Aldaketarako Estrategia 

garatzen amaitzen ari da, zeinak energia-trantsizioan aurrera egiteko ildo estrategikoak eta 

egin beharreko ekintzak definituko baititu.  

2. HEZKUNTZA PROGRAMA PILOTUA “ENERGIA XAHUTZEAREN KONTRAKO EKINTZA” 

Udalak nahi du ikastetxeak egungo egoerak eskatzen duen energia-trantsizioaren parte izatea, 

eta horregatik gonbit egiten die prestatu duen “Energia-xahutzearen kontrako ekintza” 

hezkuntza programa pilotuan parte hartzera.  

Programa hau garatzeko unitate didaktiko gamifikatu bat dago, Lehen Hezkuntzako 

bosgarren eta seigarren mailetara zuzendua. Unitate didaktiko berritzailea da; izan ere, energia 

eta klima-aldaketa jolasean oinarritutako ikaskuntza batetik lantzeko aukera ematen die 

ikasleei. ikasleek biziko duten esperientziak ahalegina, hobetzea eta elkarlana eskatzen ditu, eta 
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horrek motibazioa handituko du eta ikaskuntza esanguratsua izatea erraztuko du, ikasleak 

subjektu aktibo bihurtuz.  

Programa pilotu hau unitate didaktiko gamifikatua probatzean datza, eta ikasleek eta 

irakasleek ibilbidea praktikan jartzea du helburu. Horrela, unitate didaktikoa ikasleen eta 

ikastetxeen errealitatera egokitzen dela egiaztatu eta bermatu nahi du.  

Horretarako, Iruñeko udalerriko ikastetxe pilotu bat hautatuko da, 2020-2021eko ikasturteko 3. 

hiruhilekoan Unitate Didaktikoa praktikan jartzeko. Proiektu honek ikaskuntza-esperientzia 

esanguratsua sortuko du, ikasleek modu aktiboan parte har dezaten ikasgelan energiaren 

jatorria eta erabilera aztertzeko eta diagnostikatzeko gai izateko behar diren ezagutzak, jarrerak 

eta trebetasunak eskuratzen. 

Hautatutako ikastetxeak ekarpen material txiki bat jasoko du, parte hartzen duten ikasleek 

eraginkortzat jo dituzten energia aurrezteko neurrietako batzuk ikastetxean ekitea erraztu ahal 

izateko. 

a. HELBURUAK 

- “Energia Xahutzearen kontrako Ekintza” unitate didaktiko gamifikatua probatzea, Lehen 

Hezkuntzako 5. Eta 6. Mailako ikasle zein irakasleek.  

- Energiari eta klima-aldaketari buruzko ikaskuntza sustatzea ikasleen artean modu 

erakargarri eta berritzailean.  

- Jolasa ikasketa esanguratsuko tresna gisa erabiltzea.  

- Unitate didaktikoaren bidez ikasleen jokamoldean aldaketak eragitea, jasangarriagoa 

den eta CO2 .isurketa gutxiago dituen bizimodu baterantz. 

- Aurrezpen- eta eraginkortasun-azturak bultzatzea eskola-komunitate osoan, 

ikastetxearen energia-eraginkortasuna hobetze aldera. 

b. NORI ZUZENDUA 

Programaren hartzaileak Iruñeko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako bosgarren eta seigarren 

mailako ikasleak izanen dira.  Ikasleek berek gidatuko dute aurrezpena eta energia-

eraginkortasuna ikastetxean, eta, horrela, portaera-aldaketa globala bultzatuko dute 

ikastetxean. 
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c. MATERIAL DIDAKTIKOA: UNITATE DIDAKTIKO GAMIFIKATUA  

Hezkuntza programa gamifikazioa hizpide duen unitate didaktiko batean oinarritzen da 

material didaktiko gisa. Erronka eginen zaie ikasleei ezagutza bat sortzen ikas dezaten, hortik 

abiatuta jarrera horiek garatu ahal izateko. Ikasleak ikaskuntza-esperientzian engaiatu daitezke, 

erronken, aurrerapen-mailen eta sarien bidez. 

Unitate didaktiko gamifikatuak bilatzen du ikasleek osatutako Energia Xahutzearen kontrako 

Ekintza Talde bat sortzea. Talde hori arduratuko da ikastetxean dauden energiaren erabilerari 

buruzko azturak ezagutzeaz, ikastetxearen energiari buruzko diagnostikoa eginda. Hala, 

aurrerago, hezkuntza-komunitatean aztura-aldaketak eragiteko proposamen bat koordinatu 

eta garatuko dute, eta ikastetxeko energia-aurrezkian eta -eraginkortasunean inpaktua 

sortzeko gai izanen dira.  

Unitate didaktikoak https://accioncontraeldespilfarroenergetico.es/eu/ webgunea du oinarri, 

euskaraz eta gaztelaniaz. Webguneak bi parte ditu: bata publikoa da, eta besteak sarrera 

murriztua dauka programan parte hartzen ari den ikasgela bakoitzarentzat. Hezkuntza-

esperientzia honek 10 eta 20 eskola-ordu inguru iraun dezake. 

Unitate didaktiko gamifikatua ikasgelara eraman baino lehen, saiatuko gara ikasleak beren 

borondatez hurbil daitezen unitatera. Horretarako, bada jarduera aurkezteko bideo bat, non 

erronka botatzen baitzaie ikasleei jardueretan parte har dezaten eta gonbidatzen baitzaie 

irakasleei eskatzera proiektu hau jorratzeko.. 

 

Honako esteka hauetan ikus daiteke aurkezpen-bideoa:  

Euskaraz: https://cutt.ly/2k5kq5r 

Gaztelaniaz: https://cutt.ly/uk5j45l 

Erronka onartu ondoren, irakasleak webgunean izena emanen du eta sartzeko kodeak jasoko 

ditu, bai irakasleentzat beraientzat bai ikasleentzat, eta aldi berean irakaslearendako 

gidaliburua jasoko dute, non prozedura urratsez urrats azaltzen baita 
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UNITATE DIDAKTIKOAREN GARAPENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulu honetan ikasleek energiari 

buruzko oinarrizko ezagutzak eskuratuko 

dituzte. 5 bideo eta fitxa didaktiko bat 

ditu oinarri, non ikastetxeko energiaren 

erabilera identifikatzen baita. Modulua 

proba kolektibo bat gaindituz amaitzen 

da. 

 

Maila honetan, energiaren kudeaketaren 

inguruan dauden arazoei eta balizko 

konponbideei helduko diete. 3 jarduera 

eginen dira, horien artean, bi bideo 

ikustea eta munduko baliabide 

energetikoen inguruko fitxa bat egitea. 

1. maila 

Energia 

 

2. maila 

Energiaren kudeaketa 

  

Taldeak ikastetxearen energiari buruzko 

diagnostikoa eginen du. Behin energia non 

xahutzen den identifikatuta, Energia 

xahutzearen kontrako ekintza-plana eginen 

du, hezkuntza-komunitatean aplikatzeko. 

Erronka Plana webgunean argitaratzen 

denean amaituko da.  

3. maila 

Energia xahutzearen kontrako ekintza-plana 

 

Jolasaren garapena hiru maila irudikatzen dituzten moduluetan diseinatu da. Modulu bakoitzak edukiak eta jarduerak ditu, eta ikasleek horiek osatu behar 

dituzte jolasean aurrera egiteko. Esperientzia gamifikatuak bi mugarri garrantzitsu ditu ibilbidean barna. Lehendabizikoa 2. modulua gainditu eta gero da; izan 

ere, horrekin ikasleak Energia Administratzeko Teknikari (EAT) bilakatuko dira. Bigarren mugarria 3. modulua amaitutakoan izanen da, orduan taldea 

bihurtuko baita Energia xahutzearen kontrako ekintza talde (EXKET), erronka betez eta Udalaren baimena eskuratuz planean proposatuko ekintzak gauzatu 

daitezen. 

 

1. eta 2. mailak gainditzea 

EAT 

Energia Administratzeko Teknikaria  

3. maila gainditzea 

EXKET 

Energia xahutzearen kontrako ekintza 

taldea 
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3. KONPROMISOAK 

Proiektua behar bezala garatzeko, tartean sartutako parteen konpromisoa beharrezkoa da, 

hala ikastetxearena nola Iruñeko Udalarena. Hona hemen parte bakoitzak bere gain hartuko 

dituen konpromisoak: 

Iruñeko Udalaren konpromisoak Ikastetxearen konpromisoak 

 

1. Irakasleei hezkuntza-programaren 

funtzionamenduaren inguruan 

prestaketa-bilera bat eskaintzea, 

martxoaren bigarren hamabostaldian 

zehar. 

2. Prozesuan zehar laguntza eta 

aholkularitza ematea.  

3. Materiala ematea, Energia 

Xahutzearen Kontrako Ekintza Planean 

planteatutako neurriak ikastetxean 

gauzatzea errazteko. 

4. Iruñeko Udaleko Ingurumen 

Hezkuntzako Lantaldeak dituen 

baliabideetan ikastetxe parte-

hartzailea ezagutaraztea eta haren 

balioa nabarmentzea.   

 

 

1. Iruñeko Udaleko Ingurumen Hezkuntzako 

Lantaldearekin prestaketa-bilera batera 

joatea, martxoaren bigarren 

hamabostaldian zehar.  

2. Gamifikazio-tresna garatzea Lehen 

Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin 

2020-2021eko ikasturteko 3. 

hiruhilekoaren hasieran. 

3. Ikasleek diseinatutako Energia 

Xahutzearen Kontrako Ekintza Planean 

adostutako neurriak abian jartzea. 

4. Lortutako esperientzia Iruñeko Udaleko 

Ingurumen Hezkuntzako Lantaldeari 

itzultzea.  

 

 

4. PROGRAMAN PARTE HARTZEA 

Programan parte hartzeko interesa duten ikastetxeek programaren deialdiari buruzko 

xehetasun hauek erantzunen dituzte: 

a. Hartzaileak 

Programa hau Iruñeko udal-mugartean kokaturik dauden ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 

bosgarren eta seigarren mailei zuzenduta dago.  

b. Eskaerak 

Programan parte hartzeko epea otsailaren 24an  hasi eta martxoaren 10ean amaituko da, 

14.00tan. Izena emateko orriak posta elektronikoz bidali beharko dira helbide honetara: 

educacionambiental@pamplona.es 
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Eskabidearekin batera honako agiri hauek aurkeztuko dira: 

 Izena emateko fitxa (I. eranskina) 

 Motibazio-gutuna (II. eranskina) – Proiektuan parte hartzea justifikatzen duten 

argudioen azalpen laburra: 

o Onurak eskola-komunitatearentzat eta ikastetxearentzat.  

o Proiektua gelako programazioan integratzea. 

o Hezkuntza-komunitate osoa barne hartzen duten proiektuetan aldez aurretik 

izandako esperientzia. 

o Aldez aurreko esperientzia, energiari eta klima-aldaketari lotutako proiektuetan.  

c. Hautaketa 

Aukeratutako ikastetxea zozketa bidez aukeratuko da baldintza guztiak betetzen dituzten 

ikastetxeen artean:  

 Iruñeko Lehen Hezkuntzako ikastetxea izatea.  

 Unitate didaktiko gamifikatua garatzea Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin. 

 Izena emateko fitxa eta motibazio-gutuna aurkeztea.  

Zozketa publikoa izanen da, eta ikastetxe eskatzaileei aldez aurretik jakinaraziko zaie noiz eginen 

den. Nolanahi ere, ikastetxe eskatzaileei e-mailez jakinaraziko zaie zozketaren emaitza.  
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I. ERANSKINA: IZENA EMATEKO FITXA  

IKASTETXEAREN DATUAK 

Ikastetxea:  

 

Posta-helbidea:  

 

Ikastetxeko ikasle-kopurua:   

 

Lehen Hezkuntzako 3. zikloko linea- eta ikasle-kopurua:  

 

 

 

 

Hezkuntza-programa  Lehen Hezkuntzako 3. zikloko zenbat linea eta ikaslerekin garatuko den:  

 

 

HARREMANETARAKO 

Harremanetarako pertsona: 

 

Telefonoa:  

 

Helbide elektronikoa:  
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II. ERANSKINA: MOTIBAZIO-GUTUNA  

 

 

 

 

 

 

MOTIBAZIO-GUTUNA 

Proiektuan parte hartzea justifikatzen duten argudioen azalpen laburra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


