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ERRENTERIA 2020-2021 IKASTURTEA
2020-2021 ikasturtea ez dugu berehala ahaztuko. Batez ere, COVID 19ak eragindako zailtasunak sufritu ditugulako 
ikasturte osoan zehar. Zenbait momentutan, ikasgelatatik kanpora ateratzeko arazoak izan ditugu; beste batzuetan, berriz, 
gela oso batek edo gelako baten batek etxetik jarraitu behar izan du eguneroko jarduna, konfinatuta. Aurtengo Agendako 
programan ere eragina izan du, zuzen zuzenean. Herri diagnostikoa burutzeko baldintza egokienak ez ditugu izan. 

Horretaz gain, aurten, berrikuntza bat ere izan dugu. Orain arte ezaguna genuen Eskolako Agenda 21 programa Eskolako 
Agenda 2030ean bihurtu da. Agenda berri hau Nazio Batuetako Erakundeak adostutako Garapen Jasangarrirako 17 
Helburuetan oinarritzen da. Helburu hauek 2015eko irailaren 25ean onartu zituzten NBE osatzen duten 193 herrialdek, 
nagusiki mundu mailan pobrezia desagerrarazi, planeta babestu eta pertsona guztiei oparotasuna bermatzeko. Eta hauen 

harira, hemendik aurrera, ikastetxeetan egingo dugun lanketa helburu hauetan oinarrituko da.

Aurtengoan, GJHekin hasteko, 15. helburua izan dugu abiapuntu: LEHORREKO 
EKOSISTEMETAKO BIZIA. Oso helburu zabala denez, zehazki, BASOEN inguruan aritu 

gara.

13. ikasturtea dugun honetan, programaren partaideak Errenteriko 8 ikastetxe izan 
dira: Bizarain LH Ikastola, Bizarain DBH Ikastola, Cristobal Gamon LHI, Don Bosco LHII, 
Egiluze Ikastetxea, Koldo Mitxelena BHI, Orereta Ikastola eta Telleri-Alde Ikastetxea. 
Protagonistak, etapa ezberdinetako ikasleak: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, 
Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Hezkuntzako 4.800 ikasle inguru.

Udazkenean, gaia ezagutzeko motibazio jarduerak burutu genituen eta ondoren, 
eskolako diagnostikoa. Udaberrian berriz, herriko diagnostikoa egiteko lanen 
txanda iritsi zaigu. Burututako jardueren ondorioz, emaitza ezberdinak atera ditugu. 
Ezagutu nahi al dituzue?
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BASOAK

Zer da basoa?
Basoa zer den ulertzeko lanketa ezberdinak egin ditugu. Adibidez:

	Abestiak, elkarrizketak, bideoak, jokoak, eskulanak... Antzararen jokoarekin jolasean, hainbat kontzeptu ikasi 
ditugu. Xapoketan mahai jolasarekin ere aritu gara.

	Zer da basoa niretzat? Galderari erantzunez, marrazki eta horma-irudi ederrak sortu ditugu.

	Atarian eta pasilloetan basoak sortu genituen.

	Hostoak apaindu eta basoarekiko konpromiso pertsonalak idatzi.

	Eskola inguruan dauden eremu berdeak eta bertako zuhaitzak ezagutzen saiatu gara. Konturatu gara, horien 
izenak ez genituela ezagutzen.

	Gabeziak ezaguturik, azterketa sakona egin dugu: zuhaitzak marraztu, altuera kalkulatu, enborren lodiera neurtu, 
azala behatu eta marraztu, zuhaitzen izenak ezagutu, fitxa teknikoak egin...

	Aurkitutako animalien azterketa ere egin dugu, fitxa teknikoak osatuz.

	Ikastetxe batzuetan urmaela egiteko proiektua jarri dugu martxan.

	Basoei buruzko Kahoot-arekin aritu gara. 

Argi dugu oso gustura egoten garela bertan. Basoa, maite dugun tokia da eta naturara gerturatzeko aukera paregabea 
ematen digu.
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EA2030 logo berria
Orain arte erabilitako logoa berritzeko asmotan, ikastetxe guztien 
artean logo lehiaketa burutu dugu. Izan ere, izena aldatu da eta 
helburuak 2021etik 2030era pasa direnez, aldaketa egokia izan 
da. Talde batzuk, logoa egiteko inspirazioaren bila kalean ibili 
ginen. 

 



Basoak ernatzen eta zuhaitz landaketa
Basoak ernatzen izeneko proiektuan hartu dugu parte Gipuzkoako beste 50 ikastetxe baino gehiagorekin batera. 
Horretarako, ezkurrak bildu eta metodo zientifikoa erabiliz, modu ezberdinetan ereiten saiatu gara: batzuk hotzean 
mantenduz, beste batzuk paper heze artean eta azkenak, zuzenean lurrean sartuz, batzuk lorontzietan eta beste batzuk 
eskolako baratzean. Honela, naturan eman ohi diren egoera aldakorrak aztertzeko aukera izan dugu.

Emaitzak ere aldakorrak izan dira, naturan gertatzen den bezala. Ezkur batzuetatik haritz landareak lortu ditugu, beste 
batzuetatik aldiz, ez. Bigarren urratsa, haritz landareak landatzea izan da. Mundu mailako Basoen Eguna aprobetxatuz 
(martxoak 21), Basoen Astea ospatu dugu. Gehienok, eskola inguruan burutu ditugu landaketak. Koldo Mitxelena eta 
Telleri-Aldekoek Alabergako basoan pago landareak landatu dituzte. 
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Paperezko edalontzi-azpikoak
Don Bosco Lanbide heziketako taldeek, EA2030 ekimenekin 
bat egiten dugu, erronka baten bitartez. Plastikoaren erabilera 
murrizteko beste materialak erabiltzeko proiektu batean 
murgilduta gaude. Kimikako ziklotik proposamen bat aurkezteko 
aukera paregabea izan dugu: paperezko edalontzi-azpikoak.

Proiektu honetan, plastikoaren ohiko erabilera bat ordezkatzeko 
papera erabili dugu eta guk egin dugu paper hori. Horretarako, 
hurrengo materiala erabili dugu: iratzeak, ura, sodio hidroxidoa 
eta argizaria. Prozesu osoa bideo batean islatuta utzi dugu eta 
Ikasleen arteko Foroan EA 2030eko taldeari azaldu diogu.

Herri diagnostikoa
Herri diagnostikoa egiteko, GJHn eta basoen inguruan ekintza desberdinak burutu ditugu. Hasieran aipatu bezala, 
zailtasunak izan ditugu irteerak nahi bezain ondo borobiltzeko. Basora egin ditugun irteerak izan dira aurtengo ekimenen 
ardatza.

Ateratzeko aukera izan dugunok, taldeka egin ditugu irteerak. Gure inguruan gertu ditugun parke eta basoetara joan gara: 
Gaztañoko parkera, Beraun kaleko parkera, Arramendira, Txoritokietara, San Markosa, Añabitartera... Herriko ikastetxe 
batzuetan errazagoa izan dugu, eskola menditik gertu dugulako. 

Basora irten eta zuhaitz desberdinak aztertu eta identifikatu genituen, batez ere, hostoetan oinarrituta. Animalia mota ugari 
ezagutu eta hauen izenak ikasi genituen. Asko gozatu genuen basoak eskaintzen digun lasaitasun eta askatasunarekin.

Horretaz gain, basoen inguruan gauza ugari ikasi ditugu:

	Baso naturalek dituzten ezaugarriak.

	Berezko eta landatutako basoen arteko ezberdintasunak.

	Gure udalerriari dagozkion berezko basoak zeintzuk diren: hariztiak, pagadiak, baso mistoak, haltzadiak...

	Egur hilak baso ekosisteman duen garrantzia.

	Basoen egoera osasuntsua izatea animalientzako duen garrantzia.

	...

Udalak aukera paregabea eskaini digu Urdaburuko parajeak ezagutzeko eta gehienok aprobetxatu dugun irteera izan 
da. Bertan Añarbeko Baso Erretserbako basoak deskubritu ditugu, ingurumen-hezitzaileen laguntzaz. 5-6 orduko 
irteera horietan askotariko gaiak eta leku interesgarriak ezagutu ditugu, besteak beste: Malbazargo eta Pagosardeko 
urmaelak, zuhaitz eta baso mota ezberdinak, fauna, antzinako lanbideen aztarnak, pago motzen basoak, Añarbeko 
basoaren aberastasuna, bioaniztasuna…

BASOAK
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Herritarren ezagutza eta ohiturak aztertzeko galdetegi bat pasa genuen gure ezagunen artean. 

	Ba al duzu ohiturarik mendira joateko?

	Ezagutzen al dituzu gure eskualdeko mendi eta basoak?

	Ezagutzen al dugu gure eskualdean babestuta dagoen mendi ingurunerik?

	Zein motatako zuhaitzak daude babestutako baso horietan?

	...
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Ikasleen arteko foroa
Ikastetxe guztiak ikasturtean zehar egindako lanketa, Ikasleen arteko Foroan partekatzen dugu. Aurtengo egoerak 
baldintzatuta ezin ginenez elkartu, saioa on-line burutu dugu, zoom bidez. Ez da berdina izan, nahiago izaten dugulako 
elkarrekin aritzea, hamaiketako goxo bat tartean eginez. Baina beste modu honetara ere lortu dugu gure lanak bata 
besteari ezagutaraztea.

Ondorioak
Basoen inguruan egindako lanketaren ondorioz emaitza ezberdinak lortu ditugu. Egindako ekintzen arabera hurrengo 
ondorioak batu genituen.

1. Baso zonalde asko daukagu Errenterian.

2. Aztertutako basoak egoera onean aurkitu genituen. Bertako zuhaitz 
espezieak daude eta animalia ugari ikusi ditugu. Birsortze naturala ematen 
da.

3. Basora joatea oso aberatsa da, asko ikasten dugu, natura zaintzeko ardura 
hartzen dugu. Basoak lasaitasuna eta gozamena ematen digu.

4. Elkarrizketatutako herritar gehienek uste dute bartako basoak eta animaliak 
babestu behar direla.

5. Jendea, Covid-19k eragindako konfinamenduaren ondoren, mendian 
ibiltzen hasi da.

6. Herritar ugarik basoen inguruan gehiago jakin nahi du.

1. Basoen artean errepideak daude eta animaliek baso batetik bestera 
pasatzeko oztopoak dituzte.

2. Mendia gustatzen zaigu baina ibiltzeko ohitura gutxi dugu.

3. Zuhaitz landaketa edo baso garbiketa egiteko kanpainak daudenean parte 
hartu beharko genuke.

4. Bertako espezien landaketa bultzatu behar da eta zuhaitz gehiago landatu.

5. Adineko pertsonek mendiari buruz gehiago dakite gazteek baino. Gazteok 
gehiago ibiltzen gara kalean. 

6. Ibilaldi gidatu gehiago antolatzea faltan bota dugu.

1. Pertsona askok informazio gutxi dute eta, hori dela eta, mendira gutxi joaten 
da. Adibidez, ez dakite mendiek duten babesen inguruan gauza askorik. 

2. Elkarrizketatutakoen artean, gehienek ez dakite bertako landareak eta 
zuhaitzak ezagutzen.

3. Mahaiak dauden zonaldetan, pertsonak botatako zaborra ugari dago. Batez 
ere, plastikoa. Autoz bertaraino iristeko aukera izateak zaborra ugaritzea 
errazten du.

4. Gazteok ez gara mendira joaten.

ONA

HOBETU DAITEKE

TXARRA
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Gure konpromisoak
Gu geuk hartu ditugun konpromisoak:

1. Zuhaitzak eta landareak errespetatu, puskatu gabe.

2. Animaliak bakean utzi, gure oihuekin molestatu gabe eta beraien elikagaiak eta bizitokia zaindu.

3. Herri inguruko mendietara gehiagotan joaten saiatu, basoak hobeto ezagutzeko eta ikasteko.

4. Basora joatean, bertan ez utzi zaborrik. Eta dagoena jasotzen saiatu.

5. Ahal dugunean zuhaitzak landatu.

6. Haziak erein landare berriak sortzeko.

7. Gure inguruan ditugun zuhaitzak ezagutzen saiatu eta besteei erakusteko moduak martxan jarri.

8. Mendian surik ez egin.

9. Mendiak ematen dizkigun baliabideak arduraz kontsumitu.

10. Gure ingurukoen artean animaliarik ez ehizatzeko mezua zabaldu.

11. Baserritarren bizimoduaz eta haien naturaren ustiapen jasangarriaz ikasi.



BASOAK
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Udalera zuzenduriko proposamenak
Ikasleen arteko Foroan Udalari egin nahi dizkiogun eskaerak gure artean adostu ditugu, bozketaren bidez. Gainera, on-
lineko saioan parte hartu duten ikasleen bozkaz gain, ikastetxeetan talde gehiagok ere izan dute bozkatzeko aukera, 
proposamenak  ikastetxeetara bidali ditugulako formulario baten bidez. Hiru taldetan banatu eta, bakoitzean, jasotako 
bozka kopuruen arabera zerrendatu ditugu. 

Baso eta mendiaren zainketa
1. Udalerrian dauden baso eta zuhaitzak ahalik eta gehien babestu. Mozketaren bat egiten bada, ziurtatu ordezkoak 

landatuko direla eta hemengo espezieak izan daitezela.

2. Ez utzi etxeak edozein lekuan egiten naturari lekua kendu gabe.

3. Zuhaitzak landatzen jarraitu. Eta hauek ondo zainduta daudela bermatzeko, basozainak jarri.

4. Mendiko bideak zaindu eta ondo markatu.

5. Behar diren errepideak soilik egin eta horietatik ibiltzeko baimena behar dutenentzako izan daitezela ongi adieraziz: 
suhiltzaileak, basozainak, elbarrituak, agureak... 

Herritarrei zuzendutako ekimenak
1. Baso garbiketarako jarduerak egin herritarren eta ikastetxeen artean. 

2. Festak egin, adibidez “Mendiaren eguna”,  “Mendi musika festibalak” gazteentzako...

3. Ikastetxeen artean inguruko baserrietara bisitak antolatu baserritarren bizimoduaz jabetzeko. 

4. Gure udalerriko mendi eta basoak ezagutzeko irteera gidatuak antolatu, bai ikastetxeentzat bai herritar guztientzat. 
Adineko jendeak aukera gutxi dauka mendian txango errazak egiteko. 

5. Mendian dauden ibilbideak informazio desberdinekin osatu (distantziak, historia, ezaugarriak...) eta ibilbide berriak 
sortu. Horretarako kartelak, esku-orriak edota aplikazio digital bat sortu.

6. Herrian kanpainak egin mendira joatearen onurak herritarren artean zabaltzeko eta mendira joatea animatzeko. 
Adibidez, natura zaintzearen beharra, mendira familian oinez joatea dituen abantailak, animalia exotikorik ez 
askatzen, paper birziklatua erabiltzea...

7. Herri barruan dauden zuhaitzak ezagutzeko ibilbideak antolatu eta horiek ezagutzeko liburu bat argitaratu.

8. Zuhaitz landaketa herrikoiak antolatu.

9. Ikastetxeetan haziak banatu eta guk urtean zehar zaindu ondoren, landatzeko leku bat izatea.
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Ekipamenduen inguruan
1. Herriaren erdigunean parke edo zonalde berde bat osatu. Eraikin eta errepide gehiegi dago.

2. Mendian dauden zakarrontziak maizago hustu eta horietan hondakina 
sailkatzeko aukera eman.

3. San Markoseko parkeko zelaiko zuloak estali, jolastokiaren 
egitura ondo sendotu eta komunak jarri.

4. Iturri gehiago jarri eta ingurune ezberdinetan 
eserita egoteko lekuak prestatu.

5. Gotorlekuan taberna irekita mantentzen 
lagundu.

6. San Markosen, goiko aldean hobeto 
seinaleztatu ibilgailuak mantso joateko.



BASOAK
Hau izan da ikasturte honetan, Eskolako Agenda 2030 programaren barruan egindako 
lana. Ahal egin guztiak egin ditugu aurten bizi izan dugun egoeraren gainetik lan egiteko. 
Datorren ikasturtean, helburu berarekin jarraituko dugu eta basoez gain, larreak, soroak 
eta landare itsutasuna ere aztertuko ditugu. Denon artean, herri jasangarri baten alde 
jokatu behar dugulako, inor atzean utzi gabe!

Eskerrik asko zuen arretagatik!


