
Ocio y entretenimiento mientras

practicas deporte cerca de la naturaleza.

Aisia eta kirola naturaren ondoan 

Eskaera:

COLEGIO / IKASTETXEA / IKASTOLA / ….

Helbidea

P.K. 

Urrutizkin zenbakia: 

Kontaktuko pertsona: 

Jardueraren data:  2014ko Ekaina

Jardueraren iraupena: Egun bat, egun erdia

Email: @

 Taldearen xehedapenak:
Partaide zenbakia: 35 eta 150 tarteko ikasleak gutxi 
gora behera

Adinak: 8 urtetatik 99 urtetara.

Taldearen deskribapena:

Behar bereziak:    zehaztu gabe

PROPOSAMENA
Ausnarketa orokorra.

Ausnarketa orokorra.
Urbasa  Abenturak  taldearen  ezaugarriak,  partaide  zenbakia,  adina,  formakuntza  beharrak,  tutoreen 
helburuak, txangoaren iraupen osoa… aztertzen ditu eta ezaugarri hauek guztiak kontutan izanda jarduera 
ezberdinetako programak antolatzen ditu. 

Jarduerak bi eratan antolatu daitezke: alde batetik  denok elkarrekin egin daitezkenak, hauek urbasako 
parke naturalean barna egiteko aukera izango litzateke, eta bestalde, txandakako eran, abentura parkean, 
urbasako mendi-mazelan eta Larraonan. 

Adinen arabera jarduera hauek gomendatzen ditugu:

1-  “Abentura Parkea”  alde batetik tirolinaz, tibetar zubitaz, soka lasotaz… eta bestalde parkea osatzen 
duten haitzentan eskalada eta rapel guneaz osaturik dago. Adin guztientzat egokia

2- “Basoko sekretua”:  Ingurugiroaren behaketa eta zaintza lantzen dira. Lehen Hezkuntza

3- “Team building”:  Taldeko lana indartzeko jarduera. Haur Hezkunta eta Lehen Hezkuntza

4- “Orientazioa” Urbasa ingurugiroan autoikasketa. Lehen Hezkuntza

5- “Abentura anitza” Orientazioa eta zerbait gehiago. Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza

6-  “Uraren  sekretua”  Uraren  garrantziaz  ohartarazteko  jarduera.  Lehen  Hezkuntza  eta  Bigarren  
Hezkuntza

7-  “Gaztandegira  bisita”  Artzaigintzarenkin  eta  eskulanarekin  kontaktu  zuzena. Haur  Hezkuntza  eta 
Lehen Hezkuntza

Jarraian jarduera bakoitzaren ezaugarriak deskribatzen dira.

JARDUERAK
“ Basoko sekretua”

Urbasako Parke Naturalean egindako ibilbide  baten bidez, taldeko kideek bertan 
dauden zuhaitz mota ezberdinak ezagutuko ditu. Aldi berean, sistema karstiarrak 
denboran zehar sortu dituen eraketa ezberdinez gozatzeko aukera izango dute.

Jarduera hau urbasako mendi-mazelan zein Urbasako Parke Naturalean egiteko 
aukera egongo da. Jardueraren iraupenaren arabera erabakiko da zeinetan egin.
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“Abentura parkea” 
 Iraupena 2 ordu

Parkea, adinaren arabera, zailtasun ezberdinetako airezko 
ibilbidez  osaturik dago. Gunea bakoitza adin bakoitzarentzat 
moldatua dago, non tirolina txikietan, sareetan, inertzian… 
lehen astapenak izateko aukera izango duten.

Partaideek airezko froga ezberdinak egingo dituzte. Froga 
hauek gure bi haitzen arten sortzen den armiarma sarean 
zehar egingo dira, ari bakoitza froga ezberdin bat delarik, zubi 
tibetarrak, eskalada pausu txikiak, egurrezko plataformak, 
tirolinak…

Ibilbide ezberdin hauek, eskaladako via ferrata txikien bidez 
osaten dira, gaztetxoak haitzarekin kontaktuan jartzen 
dituelarik eta bestalde, abentura kiroletan segurtasunak duen 
garrantziaz ohartarazten ditugulrik

  Jarduera, talde ezberdinetan antolatuko dugu, txandakako eran. Hau 
da, alde batetik airezko ibilbideak –tirolinen gunea- eta bestalde, 
eskalada gunea. Azken gune honek, eskalada guneak, fisikoki exijentzia handiagoa suposatzen du, beraz 
bakoitzak hobekien joaten zaion jokoan gehiago disfrutatzeko aukera izango du. 

“Ibilbide Abentura anitza”
Orientazioaren kontzeptuak kontutan izanik eta mapa 
eta brujula baten laguntzaz, ikasleek ibilbide bat 
asmatuko dute baliza batzuk aurki dezaten (jarduera 
taldeen arteko lehia izan daiteke edo ez). Aurkitutako 
baliza bakoitzean ikasleek jarduera bana aurkituko 
dute (pagadian dagoen tirolina bat, rapelak, 
“Cristinos” kobazulora bisita, trebetasun jokoak…).  

Zenbat eta baliza gehiago aurkitu, orduan eta 
jarduera gehiagotan parte hartuko dute ikasleek. 
Jardueren hurrenkera beraiek erabakiko dute. 
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 “Orientazioa”
Orientazioaren helburua, mapa eta brujula baten bidez, 
zehazturiko puntu bat aurkitzea da. Urbasa Abenturatik, 
jarduera oni beste helburu bat gehitu nahi izan diogu, horrela, 
brujula eta mapa erabiltzen ikasteaz gain,  ikasleek ibilbide bat 
eginen dute urbasako pagadiak, megalitikoko aztarnak, 
iturriak… ezagutzen dituzten bitartean.

 Adin txikikoenei, modu dibertigarrian aurkeztuko zaizkie 
orientazioaren oinarrizko hastapenak. Honetaz gain, beraien 
kabuz ezaguna ez duten zonaldea ezagutzeko aukera izango 
dute.

“Uraren sekretua”

Urbasako parke Naturalak hainbat kobazulo eta lezeekin 
kontatzen du, zeinetan uraren ziklo osoa ikusi daiteken, 
barrutik hasi eta kanpoan ibaitan eta iturrietan bukatuz.
Taldea, bi taldetan banatuko da. Honela, talde bat 
“Cristinos” kobazuloan sartzen den bitartean, bestea 
kanpoan geratuko da urarekin erlazionatuak dauden 
jokoak eta saioak egiten. Txandaka. Behin, bi jarduerak 
eginin dituztenean, oinez Larraonara jeitsiko gara.

Kobazuloaren jarduerak ordu bat, eta ordu eta erdiko 
iraupena izango du. Jarduera bere osotasunean 
“Limitaciones” basoan egingo da, urbasako parke 
naturalan.

“Gazta egiten ikasten dugu”
Taldeak gaztandegi batetara bisita egingo du. Bisita honetan, animaliekin kontaktuan egongo dira, ardiei 
esnea nola jeisten zaien eta gazta nola egiten den ezagutuko dute, 

Para la visita a la quesería y dadas sus dimensiones, dividiremos el grupo en dos partes, que irán rotando 
por  las  fases de la  elaboración,  cuajado,  batido,  corte,  etc..  y  visitará las  cuadras y  zona de ordeño. 
Gaztandegiaren  bisita  egiteko,  taldea  bitan  banatuko  dugu,  txandaka,  gaztaren  lanketa,  mamitzea, 
irabiaketa, mozketa… ikusi dezaten eta ikuilu eta esnea jeiste gunea ezagutu dezaten.

Jarduera hauek Eulaten, egingo dira, Larraonatik 4kmtara dagoen herrian. Jardueraren iraupena ordu eta 
erdikoa izango da.

Kontutan izan behar da jarduera hau egiteko, autobús zerbitzua beharko dugula.
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