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1. TESTUINGURUA 

Klima-aldaketa da gaur egun aurrean dugun erronkarik garrantzitsuenetako bat. Hala 
ezartzen da 2030 Agendako GJH – Garapen Jasangarrirako Helburuetan, 13. helburuan, Klimaren 
aldeko ekintzan. 

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, hiri-garapenerako politiketan 
jasangarritasuna lortzeko Hiri Agendekin duen konpromisoan oinarrituta, ikastetxeei 
gamifikazioan oinarritutako hezkuntza-programa bat eskaintzen die, energia-trantsizioa 
beren errealitatean txertatzeko.  

‘Energia Xahutzearen kontrako Ekintza’ programa Iruñeko Udaleko Ingurumen Hezkuntzako 
Lantaldeak 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.  

Halaber, hezkuntza-programa hau bat dator klima-aldaketaren kontrako borrokan eta hiria 
klima-ondorio eta -arriskuetara egokitzeko Udalak duen konpromisoarekin, zeina gauzatu baita 
Iruñeko  2030erako Energia Trantsiziorako eta Klima Aldaketarako Estrategian, energia-
trantsizioan aurrera egiteko ildo estrategikoak eta egin beharreko ekintzak definitzen dituena.  

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 programan parte hartzera.  

Programa hau garatzeko gamifikazio-tresna bat dago, Lehen Hezkuntzako bosgarren eta 
seigarren mailetara zuzendua. Tresna 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 horrek 
motibazioa handituko du eta ikaskuntza esanguratsua izatea erraztuko du, ikasleak subjektu 
aktibo bihurtuz.  

2022-2023ko ikasturtean, Iruñeko udalerriko 2 ikastetxe hautatuko dira. Proiektuaren 
garapenean honako hau eginen da: 

- Alde batetik, bizipenezko curriculum-esperientzia eginen da ikasleekin. Bertan parte 
hartuko dute energiaren jatorria eta erabilera aztertzeko eta diagnostikatzeko gai 
izateko behar diren ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak eskuratuz, eta proposatuko 
dituzte ikastetxean energia-trantsizioa posible eginen duten ekintzak. 

https://www.diariodenavarra.es/tags/lugares/pamplona_iruna.html
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- Eta bestetik, hautatutako ikastetxeek diru-laguntza bat jasoko dute. Horri esker parte 
hartzen duten ikasleek eraginkortzat jo dituzten energia aurrezteko neurrietako batzuk 
ikastetxean ekin ahal izanen dituzte. 

a. HELBURUAK 

- 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. 

c. IKASMATERIALA: 

Hezkuntza-programak oinarri duen ikasmateriala gamifikazio-tresna bat da. Ikasleei ikasteko 
erronka egiten zaie, ezagutza sortzeko, hortik abiatuta jarrerak garatzeko eta ohiturak aldatzeko. 
Hari esker ikasleak ikaskuntza-esperientzian engaiatu daitezke, erronken, aurrerapen-mailen 
eta sarien bidez.  

Ikasleek osatutako Energia Xahutzearen kontrako Ekintza Talde bat sortuta egiten da. Talde 
hori arduratuko da ikastetxean dauden energiaren erabilerari buruzko azturak ezagutzeaz, 
ikastetxearen diagnostiko energetikoa eginda. Hala, aurrerago, hezkuntza-komunitatean 
aztura-aldaketak eragiteko proposamen bat koordinatu eta garatuko dutenak izanen dira, 
hartara ikastetxeko energia-aurrezkian eta -eraginkortasunean inpaktua sortzeko.  

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.  

Gamifikazio tresnaren iraupena ikasgelako 11 saio inguruan kalkulatu da. 

Gamifikazio-tresna ikasgelara eraman baino lehen, saiatuko gara ikasleak beren borondatez 
hurbil daitezen harengana. Horretarako, bada jarduera aurkezteko bideo bat, non erronka 

https://accioncontraeldespilfarroenergetico.es/eu/
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botatzen baitzaie ikasleei jardueretan parte har dezaten eta gonbidatzen baitzaie irakasleei 
eskatzera proiektu hau jorratzeko.  

Honako esteka hauetan ikus daiteke aurkezpen-bideoa:  

Gaztelaniaz: https://cutt.ly/uk5j45l 

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

Erronka onartzen dutenean, irakasleek izena emanen dute webgunean, eta e-mail bat jasoko 
dute:  

1. Sartzeko kodeekin, bai irakasleentzat bai ikasleentzat.  
2. Irakaslearendako gidaliburua erantsita doa, prozedura urratsez urrats azaltzen duena, 
3. Tresnaren funtzionamendua azaltzen duen laburpen-bideo baterako esteka ere.  

 
 

 

https://cutt.ly/uk5j45l
https://cutt.ly/2k5kq5r
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UNITATE DIDAKTIKOAREN GARAPENA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulu honetan ikasleek energiari 

buruzko oinarrizko ezagutzak eskuratuko 

dituzte. 6 bideo eta 3 fitxa didaktiko ditu 

oinarri, non energiari eta haren 

ezaugarriei buruzko ezagutzak 

eskuratzen baitira. 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. Maila 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), proposatutako ekintza-plana gauzatzeko gaitzen dituen erronka betez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Irakasleekin prestakuntza-bilera bat 

egitea gamifikazio-tresnari buruz, 
ikasturteko 1. hiruhilekoan.  

2. Laguntza eta aholkularitza ikasturte 
osoan zehar. 

3. Lehen Hezkuntzako 5 eta 6. mailetako 
ikasleekin egindako saioen 
dinamizatzea, 3. mailaren garapen 
bitartean. 

4. 2 ebaluazio-saioak prestatzea 
ikastetxeetan. 

5. Diru-laguntza bat ematea Energia 
Xahutzearen Kontrako Ekintza Planean 
planteatutako neurriak gauzatzea 
errazteko. 

6. Iruñeko Udaleko Ingurumen 
Hezkuntzako Lantaldeak dituen 
baliabideetan ikastetxe parte-
hartzailea ezagutaraztea eta haren 
balioa nabarmentzea.   

7. Ikastetxeak egindako energia-
aurrezkia kalkulatzea. 

 
1. Zuzendaritza-taldearen babesa 

programa ikastetxean garatzeko. 
2. Parte hartzen duten irakasleen aurrez 

aurreko prestakuntza, urriaren 3tik 7ra 
bitarteko astean; 2 prestakuntza-ordu.  

3. Gamifikazio-tresnaren garapena, 1. 
hiruhilekoan. 

4. Ingurumen Hezkuntzako 
Lantaldearen aurrez aurreko saioa 
ikasleekin 3. Mailaren garapen 
bitartean. Saio hori ikasturteko 1. 
hiruhilekoa amaitu baino lehen izanen 
da. 

5. Ikasleen ekintza-plana abian jartzea 
ikasturteko 2. eta 3. hiruhilekoan zehar. 

6. Energiari buruzko kontsumo-datuak 
(elektrizitatea, ur beroa eta berokuntza) 
ematea Ingurumen Hezkuntzako 
Lantaldeari, ondoren aurrezkia 
kalkulatzeko.  

7. Ikastetxeetako eta IHko taldeko bi 
ebaluazio-saiotara joatea. 

4. KRONOGRAMA 

 Urr 
22 

Aza 
22 

Abe 
22 

Urt 
23 

Ots 
23 

Mar 
23 

Ap 
23 

Mai 
23 

Prestakuntza Saioa irakaslegoarekin         
Tresnaren garapena (11 saio)         
Aurrez aurreko Saioa ikastetxean IH taldearekin 
(3.maila) 

        

Ebaluazio saioa (ikastetxea + IH taldea)  eta 
ekintza plana  onartzea 

        

Ekintza plana garatzea         
Ixteko ebaluazio saioa (ikastetxea + IH taldea)         
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5. PROGRAMAN PARTE HARTZEA 

a. Nori zuzendua  

Programa hau Iruñeko udal-mugartean kokaturik dauden ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 
bosgarren eta seigarren mailei zuzenduta dago.  

b. Eskaerak 

Programan parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea otsailaren 21an hasi eta martxoaren 
18an amaituko da, 14:00etan. Izena emateko orriak posta elektronikoz bidali beharko dira 
helbide honetara: educacionambiental@pamplona.es 

Eskaerarekin batera honako agiri hauek aurkeztuko dira: 

 Izena emateko fitxa (I. eranskina) 
 Motibazio-gutuna (II. eranskina) – Ikastetxea proiektuan parte hartzera bultzatzen duten 

argudioen azalpen laburra: 
o Onurak eskola-komunitatearentzat eta ikastetxearentzat.  
o Proiektua gelako programazioan integratzea. 
o Aldez aurreko esperientzia, energiari eta klima-aldaketari lotutako proiektuetan.  
o Eta abar. 

Eskaerarako dokumentuak (I. eta II. eranskinak) e-mailari erantsita bidali beharko dira 
deskargatu ahal izateko, ez esteka gisa (docs, google, drive…). 

Bidali ondoren, Ingurumen Hezkuntzako Lantaldeak eskaera behar bezala heldu dela 
egiaztatuko du. Egiaztapen hori jaso ezean, jarri harremanetan Ingurumen Hezkuntzako 
Lantaldearekin 948420984 telefonoaren bidez. 

c. Hautaketa 

Aukeratutako 2 ikastetxeak zozketa bidez hautatuko dira aurkeztu diren eta baldintza guztiak 
betetzen dituzten ikastetxeen artean:  

 Iruñeko Lehen Hezkuntzako ikastetxea izatea.  
 Programa garatzea Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleekin. 
 Izena emateko fitxa eta motibazio-gutuna aurkeztea.  
 Programa ikasturte batean zehar garatzea. 

 

educacionambiental@pamplona.es
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I. ERANSKINA: IZENA EMATEKO FITXA  

IKASTETXEAREN DATUAK 

Ikastetxea:  

 

Posta-helbidea:  

 

Ikastetxeko ikasle-kopurua:   

 

Ikastetxeko Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako linea- eta ikasle-kopurua:  

 

 

Proiektuan parte hartzen duten Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako linea- eta ikasle-kopurua:  

 

 

HARREMANETARAKO 

Harremanetarako pertsona: 

 

Telefonoa:  

 

Helbide elektronikoa:  
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II. ERANSKINA: MOTIBAZIO-GUTUNA  

 

 

 

 

 

  

MOTIBAZIO-GUTUNA 

Programan parte hartzea justifikatzen duten argudioen azalpen laburra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


