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ASTEBURUKO BARATZE-BASERRI-

BASO/INGURUNE PROGRAMA OROKORRA 
 

 
 

Dokumentu honetan zuen ikasleekin gure ibarreko ingurunea eta paisaia aberatsarekin 

gozatzeko eskaintza desberdinak aurkituko dituzue. Bertako basoak, baserria, herria, zelai nahiz 

soroak… baliabide eta espazio paregabeak dira ikasgelan, etxean nola euren inguru hurbilean 

lantzen diren gai anitzak praktikara eraman ahal izateko, bizitzeko eta zabaltzeko. Jarduera eta 

egonaldien formula ezberdinak oso aproposak dira ziklo ezberdinetako ezagupenak sendotu eta 

zabaltzeko, hauek gizarte zientzien gaiak, natur zientzien (biologia, geologia, astronomia, 

meteorologia edo ekologiaren arloko gaiak), herritartasuneko hezkuntzaren eduki eta 

kontzeptuekin, eta aldi berean aisialdirako espazioak, abentura, atsedena, taldearekin elkarbizitza 

ahalbideratzen dutela… hau guztia inguruarekin harmonian eta orekan. 

 

 

  Gure programak ondo hornituta daude eta adin guztietara egokitutako proposamenak 

ditugu, hezitzaile espezializatuek zuzendutako jarduerak eta denbora librea inguru lasai eta erosoan 

dagoen herrian disfrutatzeko aukera eskeintzen dizkigutenak. 
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INSTALAZIOAK: 

 
2011 urteko apirilean Olloko Gure Sustraiak Baserri Eskolako instalazio egokitu berriak 

zabaldu ziren. Herriaren gunetik 150m-ra, Astiturri parajeko abere-pabilioietara lekualdatuak, Gure 

Sustraiak Kooperatibako kideek auzokideen, lagunen eta aterpeko bezeroen laguntza handiaz 

eraberritu ondoren, udaberri-uda sasoirako prest daude, hemendik 3000 bat lagun iragango 

direlarik ikasle eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako familien artean. 

   

Instalazio egokituak abereak gordetzeko 650 m²ko pabilioi batez eta tailer aretoa eta estalpeko 

jolas-gunea duen tamaina bereko beste pabilioi batez osatzen dira. Animalientzako 30.000 m²ko 

larreak ditu eta eremu berdeak jolastu ahal izateko baratze ekologikoekin eta berotegia. 

 

 

 

Instalazio berri hauekin Gure Sustraiak Gizarte-Ekimeneko Kooperatibak 

Sostengagarritasunerako Hezkuntza, lagun talde, famili eta behar bereziak dituzten pertsonentzako 

Aisialdi programak aurrera eramateko gune estalpetuak irabazten ditu eguraldiaren gorabeheren 

menpe egon gabe eta modu honetan udazken eta neguan askoz hobe lan egiteko aukeraz. 

Instalazioak oso erosoak dira Gure Sustraiak antolatzen dituen jardun guztiez disfrutatu ahal 

izateko. 
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SOSTENGAGARRITASUNERAKO HEZKUNTZA EGITASMOA 
 

 Ondorengo lerroetan hainbat proposamen hezitzaile aurkezten dira gure instalazio eta 

ingurunean burutuko direnak pertsona guztien eskura esperientziak, bizipenak, sentipenak... jarriz, 

norbanakoaren aldaketa pertsonal, izaera/gaitasun, profesionala... piztuko dituztenak gizarte eta 

mundu iraunkorrago, inklusiboago, solidarioago eta errespetuzkoago baten alde. 
 

Urteen joanak, esperientziak eta zuetariko askok, hezkuntza formaleko profesionalok, eman 

dizkiguzuen itzulerak, gure instalazioei eta programei forma emateko eta hauek sendotzeko aukera 

eman digute eta erabilitako metodologiak (irekia, parte-hartzailea esperientziaduna, kritikoa…) 

nolako lanabes hezitzaile batean bihurtu den ikustea ere bai, behin baino gehiagotan burututako 

programen eduki kontzeptualetik (Etxaldea, Baratza, Basoa) haratago doana. Honek guztiak gaur 

egun gure eginkizunari beste bira bat emateko aukera ematen digu, baita kontzeptu eta prozesu 

metodologiko berriak sartzen, edo, kasu askotan, azalerazten joateko ere, egonaldian ikasle taldeen 

esperientzia geroz eta gehiago aberastuko duena. 

Era berean, ikusten dugu oraingo belaunaldiak, eta gerokoak, duen erronka nagusia Klima-

Aldaketari aurre egitea dela eta horrela egun dugun baino etorkizun hobe bat bermatu ahal izatea. 

Honek gure bizitzeko moduetan aldaketak eskatzen ditu, eta ahalmen sozial eta ekonomikoak 

ingurune-hezkuntzaren baitan bildu, ez ingurunearen ezagupen soil bat izateko tresna bat bailitzan, 

gure bizitzaren arlo guztietan Garapen Iraunkor bat lortzeko dugun asmo horretan ezinbestekoa 

den tresna baino, ez  ingurugiroan bakarrik,  gizartean, ekonomian, kulturan... ere bai.. 

 

Bi errealitate hauen elkarketak gaur egun askozaz globalago, zabalago eta edukiez 

hornitutako egitasmo bat garatzen laguntzen digu, gure metodologian Garapenerako Hezkuntza eta 

Elkarbizitza Positiboarekin erlazionaturiko kontzeptu eta edukiak, jarraian aurkeztuko ditugun 

ingurugiroarekin zerikusia duten gure egitasmoekin bateratuz. 

 

Egonaldi ezberdinen xehekapenean aipatzen diren jarduerak gaurko globalizazioak elikatzen 

dituen –eta horrek sortzen dituen- beharrak eta arazoak mahaian jartzeko tresnetan bihurtzen dira, 

beraz, (Ipar eta Hegoaren arteko urradura, planetako ondasunen banaketa, injustizia sozialak..) 

horretarako Milurteko Garapen Helburuak (MGK-k) gida bezala hartuz, eta Baserri Eskolan egonaldia 

egin eta jarduera ezberdinetan parte hartzen duen taldearekin elkarbizitza, garapen, prozesu 

hazkunde eta abarrekin lotutako kontzeptu metodologikoetan sakontzeko (arauak, errespetua, 

komunikazioa, koordinazioa, gizarte-rolak, gatazken konponketa, larderia eta tratu txarrak…). 

 

 Behin egoera hauen informazioa eta identifikazioa ahalbideratuko duten pausoak egin eta 

gero azken buruko helburua eragin-prozesuak irekitzea da, aldaketara bideraturiko baloreak eta 

jarrerak sortuz, ikaslea protagonista bihurtuz, bere alderdi torelante, bitartekari eta solidarioena 

garatuz, neurri errealen bilaketa prozesu bat has dezan, bai indibidualak, bai taldekakoak, 

bidezkoago, jasangarriago izango den garapen eredu batera aldatzeko ahalbideratuko duena eta 

planetan bizi garenen arteko elkarbizitza positiboago bat erraztuko duena. 
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EDUKIAK: 
Baserria: 

• Baserrian dauden animalien ezagutza; astoa, txerriak, ardiak, ahuntzak, untxiak, bertako 

arrazetako oiloak, indioilarra, uso arraza ezberdinak, antzarrak, ahateak eta artzain 

txakurrak. 

• Baserriko ardura, mantentze eta  kontserbazio lanenganako hurbilketa  

• Gizakiarentzat onuragarriak diren elikagaien jatorria ikustea.  

• Baserriko animalia bakoitzaren egoera aztertzea; egoera horren arrazoiak topatzea eta 

hori hobetzeko zer egin dezakegun ikustea. 

• Abeltzaintza estentsiboak ingurumenari eragindako arazoak ikustea. 

• Ingurumena zaintzen duen abeltzaintzatik etorritako elikagaiak kontsumitzea gure 

osasunerako eta ingurumenerako zein onuragarriak diren jabetzea. 

 Baratza: 

• Urteko garaiaren arabera baratzeko eginbeharrak burutzea: ereintza, landaketa, jorraketa, 

barazkiak biltzea, ureztatzea… 

• Baserriko animalien gorotzak, baratzean duen erabileraren azalpena: Konposta 

• Ilargi egutegiaren azalpena; baratzeko lanak egiteko orduan ilargiak duen garrantziaz 

ohartaraztea. 

• Ingurumena zaintzen duen nekazaritzatik etorritako elikagaiak kontsumitzea gure 

osasunerako eta ingurumenerako zein onuragarriak diren jabetzea. 

• “Permakultura” terminoa barneratzea (animali eta baratza artean dagoen harremana) 

• Inguruko laborantza ezagutzea. 

Basoa: 
• Hariztien ezagupena; Hauek eratzen dituzten animali eta landare espezie nagusiak eta 

beren arteko harremana  

• Zonaldeko ekosistemen azterketa, beraien funtzionamendua ezagutu eta hauek 

zaintzearen garrantziaz jabetu. 

• Zentzumenen bidez basoa ezagutu.  

• Hostoen erortzea eta udazkeneko koloreak aztertu.  

• Animali nahiz landare desberdinak identifikatu eta sailkatu.   

• Ingurumena zaintzeak daukan ardura eta murrizteak, berrerabiltzeak eta birziklatzeak 

daukan garrantzia. 

• Paisaiaren azterketa. 

• Basoetako giza-erabilerak. 
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Ingurunea: 
 

• Orientazio oinarrizko ezagutza. 

• Bailarako baliabideen giza-erabilerak (baserriak, zelai eta soroak…), herriguneak kokatu, 

etbar. 

• Bailararen orografia, geologia (diapiroa), klima, flora, fauna... eta ekosistema desberdinak 

aztertu.  

• Artetako Gatzagen sorrera, erauztea eta erabilerak aztertu.  

• Artetako Iturburua: Sorrera, historia eta egungo erabilera. 

 

 

 

Baserri programa, Udazkeneko Udazkeneko Udazkeneko Udazkeneko programa berezia, Aisialdi Terapeutikoa AnimaliekinAisialdi Terapeutikoa AnimaliekinAisialdi Terapeutikoa AnimaliekinAisialdi Terapeutikoa Animaliekin programa,  

BaratzeBaratzeBaratzeBaratze  programa, Baso eta InguruneBaso eta InguruneBaso eta InguruneBaso eta Ingurune programa, AtsedenAtsedenAtsedenAtseden programa, Elikagai Osasungarrien  programa, 

Astoen bidezko Terapia Astoen bidezko Terapia Astoen bidezko Terapia Astoen bidezko Terapia programa, GarapeneGarapeneGarapeneGarapenerako Hezkuntza rako Hezkuntza rako Hezkuntza rako Hezkuntza programa , AsteburukoAsteburukoAsteburukoAsteburuko programa, 

Elkarbizitza PositiboElkarbizitza PositiboElkarbizitza PositiboElkarbizitza Positibo programa, OporOporOporOpor programak, Programak Nahieran, Animalien bidezko Animalien bidezko Animalien bidezko Animalien bidezko 
zentzumen terapiazentzumen terapiazentzumen terapiazentzumen terapia    Programa... 
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TAILERRAK: 

 

“Ogi Solidarioa” tailerra: 

 

Tailerra eskuz egindako ogia egitean datza, dinamika ludikoen bitartez eta munduan gizarte 

injustizia egoerarekiko sentikor bihurtuz, honako alderdiak lantzeko helburuarekin: 

• Gariaren jatorria zein den ikustea. 

• Gariaren aleekin bai irinarekin lan egitea. 

• Egite prozesua , hartzidura denbora zein den, oratzeko erak... ikasi. 

• Egurrezko labean ogia egitea. 

• Egindako ogia dastatzea. 

Bestelako helburuak 

• Ogia nolakoa den ezagutzea, edo Lurrako beste txoko batzuen eta, bereziki, Herrialde 

Pobretuen produktuak eta/edo antzeko jakiak. 

• Jaten dugun bitartez gure planetako desorekei heldu. 

• Munduan den gose egoera ezagutu, zehazki gu bezalako milioika haurrek pairatzen 

dutena. 

• Beste herriekiko, beste haurrekiko, elkartasun eta enpatia jarrerak sortu.  

• Taldekako zein banan-banako benetako neurriak bilatu, desoreka egoera hauek 

erauzteko/ munduan gosea eta pobretasuna erauzteko / munduan elikadura eta 

bidezko osasuntsuago bat bultzatu. 

 

Krema tailerra: 

 

• Baserri eta honen inguruan dauden sendabelarrekin krema naturalak prestatzea.  

• Landare bakoitzaren propietate eta ezaugarriak ikustea 

• Prestatu beharreko kremaren erabilerak ikustea. 

• Krema egiteko erabiliko ditugun sendabelarrak identifikatzea eta biltzea. 

• Krema gordetzeko erabiliko dugun ontzia material berrerabilia izango da, beraz, 

honen garrantzia ere landuko da. 
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ORDUTEGIA ETA JARDUERAK: 

 

 Kronograman MAIUSKULAZ agertzen diren jardunak aterpetxe bertako hezitzaileek 

zuzenduta daude, 1-20 ratioan taldearen arabera. 
 

 Proposatzen dugun ordutegia malgua da, batik bat etortzekoa eta irtetekoa; hala, ikastetxe 

bakoitzaren beharrizanak hartuko dira kontuan.  
 

1. EGUNA: 

 

ORDUTEGIA JARDUERAK 

17:00 Irteera (Iruñeatik…) 

17:30 Ollora iritsi, gelen banaketa  

18:00 KANPALDIAREN AURKEZPENA ETA ARAUAK 

18:30 Askaria (ez dago prezioaren barnean ) 

19:00 INGURUNEA EZAGUTZEKO IBILBIDE DIDAKTIKOA 

20:30 Denbora librea 

21:00 Afaria 

22:00 GAUEKO JOLASA ETA OHERA 

 

Baserri programa, Udazkeneko Udazkeneko Udazkeneko Udazkeneko programa berezia, Aisialdi Terapeutikoa AnimaliekinAisialdi Terapeutikoa AnimaliekinAisialdi Terapeutikoa AnimaliekinAisialdi Terapeutikoa Animaliekin programa,  

BaratzeBaratzeBaratzeBaratze  programa, Baso eta InguruneBaso eta InguruneBaso eta InguruneBaso eta Ingurune programa, AtsedenAtsedenAtsedenAtseden programa, Elikagai Osasungarrien  

programa, Astoen bidezko Terapia Astoen bidezko Terapia Astoen bidezko Terapia Astoen bidezko Terapia programa, Garapenerako Hezkuntza Garapenerako Hezkuntza Garapenerako Hezkuntza Garapenerako Hezkuntza programa , 

AsteburukoAsteburukoAsteburukoAsteburuko programa, Elkarbizitza PositiboElkarbizitza PositiboElkarbizitza PositiboElkarbizitza Positibo programa, OporOporOporOpor programak, 

Programak Nahieran, Animalien bidezko zentzumen terapiaAnimalien bidezko zentzumen terapiaAnimalien bidezko zentzumen terapiaAnimalien bidezko zentzumen terapia    Programa... 
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2. EGUNA: 

ORDUTEGIA JARDUERAK 

9:00 Gosaria 

10:00 ANIMALIAK EZAGUTZEKO IBILBIDE GIDATUA - BASERRIKO 

JARDUERAK 

13:30 Denbora librea 

14:00 Bazkaria 

16:00 OGI SOLIDARIOA 

18:00 Askaria 

18:30 OGI SOLIDARIOA; JOKUAK ETA DINAMIKAK BASERRIAN 

20:00 Dutxak 

21:00 Afaria 

22:00 GAUEKO JOLASA ETA OHERA 

 

3. EGUNA: 

ORDUTEGIA JARDUERAK 

9:00 Gosaria 

10:00 ANIMALIEI JATEN EMAN 

11:00 BARATZEKO JARDUERAK, URTEKO GARAIAREN ARABERA  

14:00 Bazkaria 

15:30 KREMA TAILERRA 

16:30 EBALUAKETA 

17:00 Etxera 
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 Ondorengo lerroetan, 2011-12 kurtsoan zehar gure jardueretan parte arte duten zenbait 

irakasleen ebaluazioak aurkituko dituzue:  
    

"Nos parece  un campamento muy adecuado; se trabajan muchos valores y los "Nos parece  un campamento muy adecuado; se trabajan muchos valores y los "Nos parece  un campamento muy adecuado; se trabajan muchos valores y los "Nos parece  un campamento muy adecuado; se trabajan muchos valores y los 
estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La concienciación estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La concienciación estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La concienciación estereotipos marcados por la sociedad que tanto cuesta erradicar. La concienciación 

que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"que se transmite sobre la sostenibilidad es excepcional"    
    

“Begiraleak asko inplikatu d“Begiraleak asko inplikatu d“Begiraleak asko inplikatu d“Begiraleak asko inplikatu dira ikasleekin  eta uneoro saiatu dira jarrera egokiak ira ikasleekin  eta uneoro saiatu dira jarrera egokiak ira ikasleekin  eta uneoro saiatu dira jarrera egokiak ira ikasleekin  eta uneoro saiatu dira jarrera egokiak 
sortzen. Irakasleoi  laguntza handia eman digute eta eskertu nahiko genizueke. sortzen. Irakasleoi  laguntza handia eman digute eta eskertu nahiko genizueke. sortzen. Irakasleoi  laguntza handia eman digute eta eskertu nahiko genizueke. sortzen. Irakasleoi  laguntza handia eman digute eta eskertu nahiko genizueke. 

Esker mila!!!”Esker mila!!!”Esker mila!!!”Esker mila!!!”    
    

“El trabajo en valores es muy bueno ““El trabajo en valores es muy bueno ““El trabajo en valores es muy bueno ““El trabajo en valores es muy bueno “    
    

"Gure aurreikuspenak gaindituak izan dira. Zorionak!""Gure aurreikuspenak gaindituak izan dira. Zorionak!""Gure aurreikuspenak gaindituak izan dira. Zorionak!""Gure aurreikuspenak gaindituak izan dira. Zorionak!"    
    

“Buena metod“Buena metod“Buena metod“Buena metodología y los chavales se lo han pasado muy bien “ología y los chavales se lo han pasado muy bien “ología y los chavales se lo han pasado muy bien “ología y los chavales se lo han pasado muy bien “    
    

“Hezitzaileen lana“Hezitzaileen lana“Hezitzaileen lana“Hezitzaileen lana----papera oso ona, oso egokia adinarentzat, oso motibatzaileak eta papera oso ona, oso egokia adinarentzat, oso motibatzaileak eta papera oso ona, oso egokia adinarentzat, oso motibatzaileak eta papera oso ona, oso egokia adinarentzat, oso motibatzaileak eta 
motibatuak. Oso jatorrak”motibatuak. Oso jatorrak”motibatuak. Oso jatorrak”motibatuak. Oso jatorrak”    

    
“Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha “Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha “Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha “Se ha desarrollado una mayor sensibilidad hacia el medio natural. Se ha 

fomentado la convivencfomentado la convivencfomentado la convivencfomentado la convivencia y la autonomía, la cooperación...”ia y la autonomía, la cooperación...”ia y la autonomía, la cooperación...”ia y la autonomía, la cooperación...”    
 

““““Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de escucha Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de escucha Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de escucha Respetan el ritmo de trabajo de cada alumno, alternando tiempo de escucha 
permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.permanente (explicaciones) con el trabajo práctico y lúdico”.    

    
"Hezitzaileen lana"Hezitzaileen lana"Hezitzaileen lana"Hezitzaileen lana----papera bikaina.... Segi horrela!"papera bikaina.... Segi horrela!"papera bikaina.... Segi horrela!"papera bikaina.... Segi horrela!"    

    
“Los alumnos/as han apren“Los alumnos/as han apren“Los alumnos/as han apren“Los alumnos/as han aprendido actividades relacionadas con el entorno y de respeto dido actividades relacionadas con el entorno y de respeto dido actividades relacionadas con el entorno y de respeto dido actividades relacionadas con el entorno y de respeto 
hacia él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y alumnoshacia él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y alumnoshacia él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y alumnoshacia él, así como una mejora en la convivencia entre alumnos y alumnos----profesores profesores profesores profesores 

fuera del entorno escolar”fuera del entorno escolar”fuera del entorno escolar”fuera del entorno escolar”    
 

 

Edozein zalantza izanez gero, deitu lasai 948328164 telefonora. 

Agur bero bat eta espero dugu egonaldia denontzat atsegina izatea. 

 

 

 

 

 

 


