
IRUÑEKO ESKOLA-BARATZEEN I. TOPAKETA

 

ESKOLA-BARATZEA HURBILAGOTIK BEGIRATUTA

*IKASLEAK:
Zer iruditu zaizue baratzea?

-”Hasieran arraroa”

- “Zapati lak z ik intzen ditut  baratze-alorren ondot ik  pasatzerakoan,  eur ia ar i

duenean”

-”Kendu didate lagunekin esertzeko bankua”

-”Pat ioa pol i tago dago orain”

Zer gustatzen zaizue gehien eskola-baratzeaz?
-”Baratzet ik  gehien gustatzen zaidana uraza da”

-”Gehien gustatzen zaidana lurra i raultzea da eta gutx ien,  mendixkak egitea”

(2)

- “Tomatea ez dela”

-"Gustatzen zaidana: baratzean egotea. Gustatzen ez zaidana: mendixkak

egitea”

-”Gehien gustatu zaidana izan da landatzea,  eta landareak ureztatzea eta

hazten ikustea ere gustatzen zait”

-"Gehien gustatzen zaidana uraza eta tomatea dira”

-"Gehien gustatu zaidana landareak landatzea izan da”

-"Gustatzen zaidana tomatea da”

-"Tomatea,  azenar ioa,  landareak,  uraza eta ureztatzea”

-"Gustatzen ez zaidana tx i tx i r ioak di ra”

-"Denbora galtzea.  Ikastea eta lanabesak maneiatzea. Landatzen ikastea eta

mater ia l  berr iak.

-  Landare motak ikastea”.

-"Denbora galtzea.  Traste berr iak.  Landareak ikasten ditugu.

- Landatzen ikasten dugu.  Prozesua”

-"Espazioa.  Tresnak ezertarako ez erostea”

-"Asko gustatzen zait ,  batzuetan,  lur ra uk i tzen dudanean,  natura ongi

erabi l tzen ar i  naizela sent i tzen baitut ,  natura gustatzen zaidalako.

-"Baratzet ik  gehien gustatu zaidana landatzea da:

tomateak,  salbia,  erremolatxa,  marrubiak, . . .  eta t resnak erabi l tzea,  eta batez

ere ni re gelakideekin gozatzea”

-"Landareak ureztatzea eta haziak jartzea gustatzen zaizk i t .

 Landare usaintsuak gustatzen zaizk i t  oso usain ona dar ie lako"

-"Azenar ioa eta i larra gustatzen zaizk i t”



Zergatik animatuko zenituzke beste eskolak baratzea
edukitzera?



IRUÑEKO ESKOLA-BARATZEEN I.TOPAKETA

 

GEURE ESPERIENTZIEKIN HAZIZ

*IRAKASLEAK:
Zer eman dizu eskola-baratzeak irakasle eta/edo pertsona
gisa?

-"Poz handia ematen z idan eta hainbat urtez bi la nenbi len proiektu bat i

ek i tea.  Ezagutzak eta esper ientz iak ikastea curr iculumaren barruan pixka bat

ahaztua eta egunerokoan hain gertukoa denaren inguruan”.

-"Poz handia eta gure ikas leekin ikasteko eta esper imentatzeko gogoa.

 Ikasteko asko”

-"Baratzeak ezagutza teknikoak ematen dizk i t ,  eta ikasgelako lanarekin

konektatzeko aukera.  Bestalde,  ikas leekin er laxatzeko eta gozatzeko gunea

da”.

-" Ikas leen parte-hartze “boluntar ioa” eta gur i  laguntzeko duten gogoa

ikustea”

-”Lehenik eta behin,  baratzearen proiektuak poz handia eman digu ikastolan,

komunitate guzt ia berehala engaiatu da,  eta ohartu gara zer  garrantz ia duen

naturan modu akt iboan parte hartzeak."

-"Baratzeak esper ientz iak eta ezagutzak ematen dizk i t ,  n i retzat nahiko

ezezaguna zen gai  bat i  buruz.  Halaber ,  pertsona gisa,  er laxatzeko denbora

da,  atar i  zabaleko gune bat eskolako estres-uneetan”

-” I rakasle gisara,  lana izan da ni retzat;  ta lde eragi learen k ide gisara,

antolaketa-lana izan da,  eta tutore moduan,  ikas leekin proiektu berr i  bat

hastea,  baratzearen inguruan dituzten interesetat ik  abiatuta.  Pertsona

moduan,  n i re haurtzaroarekin konektatzea eta ikas leek hain ongi  hartu duten

proiektua i lus ioz biz i tzea"

-”Esper ientz ia berr ia.  Motibazioa eta i lus ioa.  Ezagutza berr iak. Ikasteko

gogoa.
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*IKASLEAK

Zer eman die eskola-baratzeak ikasleei?

-” Ikas leak etengabe ar i  d i ra taldeka lanean.  Esper ientz ia,  autonomia,

ikaskuntza,  Erantzukizuna,  lankidetza.  Harreman zuzena naturarekin.

 Ek imena”

-”Motibazio eta ikasteko gogo handia.  Baita ezagutza berr iak ere,  eta

baratzea zaintzea zein garrantz i tsua den baloratzea. Ikasten eta

esper imentatzen jarraitzea”

-”Esper ientz iak,  ezagutza.  Erantzukizuna,  partekatzea.

Konpromisoa. Motibazioa eta i lus ioa.  Ingurumen kontz ientz ia”

-” Ikas leentzat oso esper ientz ia posit iboa izaten ar i  da.  Ezagutza biz ia eta

esper ientz ia- lana da. Haientzat ,  er laxatzeko,  gozatzeko,  eta horrez gain,

ikasteko gune bat da.  Maite dute hara joatea eta baratzear i  lotutako

jarduerak egitea”
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-" Ikas leentzat i lus io handia izan da ikustea eskuekin lan egin behar

zutela,  lur rarekin eta,  oro har ,  naturarekin lotzen z i tuen lana egin behar

zutela.Guzt iek beren burua eskaintzen dute baratzean lan egiteko,  eta

elkarrek in egindako lanar i  esker  harremanak estutu dituzte eta beste

batzuk sortu”

-"Proiektua "hasi  berr ia" bada ere,  askatasuna sent i tzen hasi  di ra,

kanpoan eta landareetat ik  gauzak ikasten ar i  d i ra,  hazit ik  zerbait  haz

dezaketela ohartu di ra eta talde-espir i tua lantzen ar i  d i ra,  helburu

komun bat lortzeko”

- "Nik  pertsonalk i ,  poztasun handia sent i tu nuen i rakasleek,  gurasoek,

haurrek eta abarrek parte hartzeko zuten i lus ioa ikustean.  Haurrak poz-

pozik  daude baratzera joan eta lurrarekin ,  urarekin eta urazekin

gozatzeaz,  eta batez ere,  modu akt iboan ikasteaz.

-"Uste dut baratzeak esper ientz ia berr ia eskaintzen diela ikas leei ,

ikasgelat ik  ateratzea,  atar i  zabalean egotea eta konturatu gabe

ikastea”

-"Alde batet ik ,  han bertan egiaztatzea nondik datozen kontsumitzen

ditugun produktuak.  Motibazioa,  kontsumitzen ez z i tuzten produktuak

probatzeko,  baina “propioak” di renez,  probatu egin dituzte”

-"Baratzea etxean duten senitartekoekin harremanak sendotzea (aiton-

amonekin ,  osaba-izebekin ,  . . .  )
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IKASTETXEA:  Rochapea HLHIP

IZENBURUA:  Baratzea dinamizatzea (pat ioa)

DESKRIBAPENA:  egunero,  ais ia ldi rako ordu erdian,  baratzea i rek i tzen

da,  pat ioko beste gune baten moduan. I rakasle batek ikas le

boluntar ioak bi l tzen ditu (3 gela bakoitzeko) ,  eta mantentze-lanak eta

talde eragi leak zehazten dituen bestelako zereginak egiten dituzte.

Asteko egun bakoitza mai la bat i  dagokio.

Zergatik da interesgarria?
- Ais ia- jardueren eskaintza zabaltzen delako haurren denbora l ibrean

- Baratzea egunerokotasunean txertatzen da.

Ikas leek baratzea gehiago erabi l tzen dute,  ez baitute bakarr ik  “eskola-

uneetan” lantzen.

Zailtasun nagusiak
- Meteorologia

- Hainbat zereginetarako denbora falta

IKASTETXEA:  Rochapea HLHIP

IZENBURUA:  Garbiketa-patrui la

DESKRIBAPENA :  egunero,  ais ia ldi rako ordu erdian,  LHko 1 .  mai lat ik  6.

mai lara bitarteko ikas le talde bat pat ioa garbitzeaz arduratzen da.

Txaleko hor i  bat daramate jantz i ta,  eta poltsak edo ontz iak eramaten

dituzte,  mater ia organikoa eta ez organikoa birz ik latzeko.  Mater ia

organikoaren parte bat konpostontz i  batera botatzen da.

Zergatik da interesgarria?
- Ikas leak gehiago jabetzen di ra pat ioaren eta bi rz ik latzearen

garrantz iaz.

-  Martxan jarr i  dugunet ik ,  pat ioa garbiago dago.

Zailtasun nagusiak
- Zenbait  ikas le oraindik  ez dago prest  pat ioa garbi  mantentzeko.

- Zenbait  ikas lek ez dituzte argi  patru i laren betekizunak.
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CENTRO EDUCATIVO- IKASTETXEA:  Sanduzelai

TÍTULO -  IZENBURUA :  Z ik lo txokoak

DESKRIBAPENA:  3 .  eta 4.  mai letako ikas leok lau lantegi  abiatu ditugu.

Hona lantegiak:  supermerkatua,  sukaldea,  i r rat ia eta eskola-baratzea.

Elkarren artean lotura dute.  Baratzear i  dagokionez,  haurrek

baratzearen prozesu osoa egiten dute:  lur ra prestatu,  lautu,  landatu,

zaindu eta fru i tuak bi ldu.

Zergatik da interesgarria?
- Lantegiei  zentzua ematen diete.

-  Ulertzen dute nondik datozen hainbat el ikagai  eta non amaitzen

duten.

-Elkarren artean integratzen di ra.

Zailtasun nagusiak
- Espazioa eta denbora.

- Lantegi  bakoitzean 15 haur daude eta mater ia lak mugatuak di ra.

IKASTETXEA :  Sanduzelai

IZENBURUA:  Lorategi  Japoniarra

DESKRIBAPENA:  3 .  z ik loko ikas leek lehiaketa baten oinarr iak egin

zituzten,  lorategi  japoniar  bat abiatzeko,  hura gauzatzeko gutx i

erabi l tzen den barnealdeko espazio batean.  Talde bakoitzaren lanak

aurkeztu z i ren,  eta hor ien artean hautatu.  Ondoren,  baratzearen lan

taldeko fami l ia-taldeak egin zuen.

Zergatik da interesgarria?
- Hezkuntza-komunitate osoaren parte-hartzea.

- Hainbat hezkuntza-alorren esku-hartzea:  matematika,  h izkuntzak,

plast ika, . . .

-  Ikas leek pentsatutako zerbait  gauzatzea.

Zailtasun nagusiak
- Mater ia la garest ia da ( lehen aldian) ,  mot ibagarr ia izateko

iragankorra izan behar duen zerbaiterako.

- Ez dago lekur ik
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IKASTETXEA: García Galdeano

IZENBURUA: Hastapenak: lur ra baratze-zapaldetan

DESKRIBAPENA: lehenengo lur-zaku sorta baratze-zapaldak betetzeko.

Eskola-saio bakoitzerako koadrante baten bidez antolatu ginen,

i rakasle bakoitza ikas le-talde batekin lur ra botatzera jai ts  zedin.  Ez

genuen pala askor ik ,  beraz,  ezin ginen talde asko aldi  berean egon.

Hala ere,  nahi  gabe,  hainbat mai la batera ar i tu izan z i ren eta

esper ientz ia are hobea izan zen.  Ikustea nola tx ik ienen eta handiagoen

artean modu autonomoan antolatu eta elkarr i  laguntzen z ioten,  helduen

laguntzar ik  gabe,  adibide paregabea eta esper ientz ia oso posit iboa

izan zen.

Zergatik da interesgarria?
-  I kas leen ekimena.

- Mai len arteko lana.

- “Biz imodua ateratzea”,  gogoa eta motibazioa daudenean.

- Erronka berr iak ezbeharren aurrean.

- Ikas leen artean harremanak estutzen di ra eta beste batzuk hasi .

-  Ikas leen ink lus ioa.

Zailtasun nagusiak
- Zai l tasunak egon z i ren lehen lur-zakuen sorta nahiko izan ez zelako,

eta baratze-zapaldak betetzeko beste bi  egun gehiago antolatu behar

izan z i re lako.  Eta halere,  ikas leek pozik  egin zuten,  kexatu gabe ( jada

egina zuten lana,  eta errepikakorra zena).
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IKASTETXEA: García Galdeano

IZENBURUA: Mater ia organikoa bi l tzeko antolaketa.

DESKRIBAPENA: lehen hezkuntzako antolaketa-bloke bakoitzak

“frutaren eguna hamaiketakoan” ezarr i  du,  konpostegia el ikatzeko.

Blokeka ere,  egunero,  dagokion blokeak ikasgeletan bi lketa egiteko

antolaketa egiten du,  eta 3.  b lokea,  gainera,  i rakasle-gelaz arduratzen

da. Ikas le pare bat arduratzen da lan horretaz egunero,  bere blokean,

goiza amaitzean.

Zergatik da interesgarria?
- Erantzukizuna eta konpromisoa.

- Antolaketa-lana.

- Hondakinak modu egokian banatzea.

- Pentsamendu kr i t ikoa.

IKASTETXEA:  Amaiur  Ikastola

IZENBURUA:  Landareak

DESKRIBAPENA:  Hona gure helburua Amaiurren:

-  Baratze bat martxan jartzea:  aurten urazak landatu ditugu.

- Barruko balkoietan landareak jartzea.

- Pat ioko zuhaitzen izenak eta ezaugarr iak ezagutzea.

- Pat ioa baratze-zapalden eta mater ia l  naturalen bidez atseginago

egitea,  haurrak beste modu batean jo las daitezen.

- B i  konpostontz i  d i tugu eta bertan guraso batek konposta egiten du:

konposta egiten ikastea.

Zergatik da interesgarria?
- Naturara hurbi l tzeko

- Ezagutzeko landare baten hazkunde-prozesua ( i txoinaldia)

- Landareen biodiberts i tatea ezagutzeko

Zailtasun nagusiak
- Ekonomikoak.

-  Ezagutzak.

-  Prestakuntza.

- Denbora falta.
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IKASTETXEA:  Mendi l lorr i  HLHIP

IZENBURUA: Izenak jartzen.

DESKRIBAPENA: Kartelak egitea,  landatu genituen fruta eta barazkien

izenak jarr i ta,  zentroan erabi l tzen di ren hizkuntzetan,  bar ietate

bakoitza ident i f ikatzeko,  bi rz ik latutako plast ikoak eta zurezko

maki l txoak erabi l iz .

Zergatik da interesgarria?
- Baratze-zapaldak landareez betetzeko i lus ioa bazuten ere,  ikas le

gutx i  gai  zen gauza bakoitza zer  zen ident i f ikatzeko.  Hastapen

jarduera gisa,  o inarr izko informazioa ematen du,  ezagutzeko zer di ren

erraboi lak ,  hostoak,  f ru i tuak, . . .

Zailtasun nagusiak
- I rakasle batzuek ez zuten esper ientz iar ik  landatze-teknikei  eta

espeziei  buruz.

IKASTETXEA :  Mendi l lorr i  HLHIP

IZENBURUA :  Baratze-koadernoa

DESKRIBAPENA:  Erregistro-koadernoak prestatzea,  bertan baratzear i

egindako bis i ten inguruko informazio guzt ia jasotzeko.

Zergatik da interesgarria?
- Ikusarazi  digu jarduera batek,  ikuspegiaren arabera,  hainbat taldek

erabi l  dezaketela.

Zailtasun nagusiak
- Koaderno hor iek hainbat talder i  eta adinar i  zuzenduta z i renez (Haur

Hezkuntzat ik  Lehen Hezkuntzara) ,  oso zai la izan da eredu bakarra

erabi l tzea,  eta koadernoa talde bakoitzera egokitu da,  beharren

arabera;  horrek aparteko lana ekarr i  du.
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IKASTETXEA: Doña Mayor HLHIP

IZENBURUA: Baratze-zapaldak diseinatzea.

DESKRIBAPENA: 6 baratze-zapalda egin z i ren lehen hezkuntzarako,  eta

4,  haur hezkuntzarako,  4 m x 0,8 m-ko bakoitza.  Mai laka antolatu zen

zer landatu nahi  zuten baratze-zapalda bakoitzean.

Zergatik da interesgarria?

- Ezagutza teknikoak ematen ditu baratze-zapalda bat diseinatzeko.

Prestakuntza ematen du haztegietan,  baratze-zapaldetan,  eta

abarrean landatzeko.

Zailtasun nagusiak

- I rakasleek baratzeetan esper ientz iar ik  ez izatea.  Azken batean,  ez

jaki tea dagozkien distantz iak,  nola elkartu.

NORANTZ GOAZ?


