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ESKOLA BARATZA EKOLOGIKOA ADURTZA
IKASTOLAN

1. KONTESTUA  

Ikasturte  hasierarekin  eta  eskolako  zuzendaritza  berriarekin,  bai  eta  ikasturtero

bezala, irakasle berrien etorrerarekin bat hainbat erronka eta egitasmo berri proposatzen

ari gara eskolan. Besteak beste, eskolan baratze ekologiko bat martxan jartzearena.

Egitasmo  honen  xede  nagusia  Hezkuntza  Komunitatearen  elkarlana delarik.

Hortaz, Hezkuntza Komunitateko kide guztiei deia luzatuko diegu baratzean parte hartzeko.

Adurtzako Ikastolak iraganean baratza eduki izan zuen. Baratzerako erabili izan zen

lur eremu horretan gaur egun belardi bat dago. Bertan gure baratze berria sortzeko asmoa

daukagu, aurtengo ikasturtean (2017/2018).

1go irudia. Eskola baratzerako eremua. 

2.  JUSTIFIKAZIOA

Gaur egungo gizarteak naturarekin duen kontaktua gero eta hierarkizatuago dago,

gero ta zatikatuago. Natura esplotazio eremu bezala baino ez dugu hautematen sarritan,

eta haren parte garenik ez dugu ikusten. Gure etxeetara heltzen diren elikagaien jatorriari

buruz ez diogu geure buruari galdetzen. Elikagaien produkzio masiboari etekin handiena

ateratzeko  erabiltzen  diren  kimikoei  buruzko  informazio  eskasa  daukagu.  Ekosistemen

elkar eraginen ezagutza eta hauei sor diegun errespetuaren ikasketa era teorikoan baino

ez dugu  lantzen. Gizakiek sortutako (eta gaizki kudeatutako) zaborra, lur planeta osoari

egiten dion kaltearen konzientzia falta daukagu.  

Behar  hauei  erantzuteko,  eskola  baratza proiektu honen bidez  ikaste  prozesua

egoera  errealetan  gauzatzea posible  egiten  duen  eszenatoki  bat  eraiki  nahi  dugu.

Ikasleek  bizitza  errealean  (eta  ez  testu-liburuetan  soilik)  eta  honekiko  elkar  eraginean

egoera ezberdinei aurre egiteko baliabideak eta ezagutzak garatzea ahalbidetuz. 

Hezkuntza Komunitatearen elkarlanaren bidez, talde lana bultzatuz. Adostasunetara

iristeko  estrategiak  ikasiz.  Eskola  Hezkuntza  Komunitate  osoa  ikastetxeko  Hezkuntza

Proiektuaren parte senti dadin.  

Jaten  ditugun  elikagaiei  buruzko  hausnarketa  bultzatu  nahi  dugu.   Elikagai

ekologikoak nola ekoiztu (erein, landatu, zaindu, uzta jaso, e.a.). Zaborrak naturan eragiten

duen kalteaz konzientzia hartzea eta kalte hau murrizteko bideak ikastea.  Ekosistemen

kontserbaziorako neurriak ezagutu eta praktikan jartzea.  Naturarekiko kontaktua bultzatu.
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3.    HELBURUAK  

1. Hezkuntza komunitateko kide guztien parte hartzea eta elkarlana bultzatzea.

2. Elkarlanak dakarzkigun baloreak bultzatzea (besteekiko  errespetua,  adostasunetara

heltzea, e.a.). 

3. Naturarekiko  kontaktua,  errespetua  eta  zainketa  bultzatzea  baratzaren  lanketaren

bidez.

4. Nekazaritza ekologikoa eta produktu ekologikoak baloratzen ikastea.

5. Gizakiek sortutako zaborrak naturan daukan eraginaz konzientzia hartzea eta zaborren

kudeaketa egokirako oinarrizko pausuak ezagutzea eta aurrera eramatea (birziklatzea

eta konposta).

6. Eskolako baratza Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan txertatzea.

7. Naturaren kontaktuarekin eta elkarlanarekin disfrutatzea.

8. Auzoko elkarteekin erlazionatzeko bideak sortzea.

4. IBILBIDEA  

2017ko  irailean  klaustroak  eskolan  baratza  bat  martxan  jartzeko  proposamena

egiten  du.  Gasteizko  Udaletxeak  baratzetarako  diru-laguntza  bat  eskeintzen  duelari

buruzko gaia ateratzen da.

Azaroaren bukaera aldera eskolako Ikasberri Guraso Elkarteak paraleloki baratze

bat martxan jartzearen proposamena ere egiten du. 

Hau horrela izanda, Adurtzako Ikastolak "baratza" proiektuari hasiera ematen dio.

Irakasleen artean 3  ordezkari  hautatu  ditugu proiektu hau abiarazteko (Ikasketa  burua,

Haur Hezkuntzako irakasle bat eta Lehen Hezkuntzako irakasle bat). Ondoren hezkuntza

komunitateko  gurasoak  eta  jantokiko  begiraleak  bilera  batera  deitzen  ditugu.  Bertan

proiektuaren hastapenak zehazten ditugularik:  helburuak,  baratza eraikitzeko lehenengo

kontsultak, non  jarri eta nola antolatuko dugun baratza (bankal kopurua eta kokalekua),

erabiliko  dugun  metodoa  zehaztu  (Gaspar  Caballeroren  metodoan   oinarrituko  gara),

beharko ditugun lanabesen zerrenda egin, baratzaren inguruko material didaktikoa biltzen

hasi.

Gasteizko Udalak eskola baratzetarako eskeintzen duen diru-laguntzarako proiektua

idatzi eta aurkezten dugu.
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5. BARATZERAREN KOKALEKUA  

Baratza  gimnasioaren  eraikinaren  ondoan  jarriko  dugu.  Gaspar  Caballeroren

metodotik  hartutako  neurriak  dituzten  6  bankal  aurreikusten  ditugularik  (1,5  metroko

zabalera X 5 metroko luzera). Orotara 45m2 azalerako lur-eremua landuko dugu.  

Sarreran 25m2ko eremua landu gabe utziko dugu. Alde batetik, ikasle talde oso bat

sar  dadin  (azalpenetarako  edota  beste  talde-jardueretarako)  eta  beste  aldetik  bertan

dauden bi konposterak erabiltzeko.

Gimnasioaren komunetatik datorren ur hodi bat ateratzen da baratzera ematen duen

horma zeharkatu eta kalera. Hodi honen muturrean txorrota bat jarri eta mangera baten

bidez, nahi aina ur eraman ahal izango dugu gure baratzera.   

  2.irudia. Bankalen kokalekuaren eta ur-horniduraren aurreikuspena.  

Gimnasioaren  eraikinaren  barruan  lanabesak  babesean  gordetzeko  gelatxo  bat  ere.

badaukagu 

6. METODOLOGIA  

Baratza proiektu honetarako Gaspar Caballerok asmatutako metodoa edukiko dugu

oinarri. Metodo hau aukeratu izanaren arrazoi nagusia, honen ertzitasuna eta zehaztasuna

dira. Pentsatzen dugu landaketarako pauso guztiak hain finkatuta egonda errezago egingo

zaigula eskolan martxan jartzea: bankalen neurriak ezartzen ditu, landare familia bakoitza

zein bankaletan landatu eta horien errotazioak, landare usaitsuak non jarri, e.a.

7. BARNE-ANTOLAKUNTZA  

Eskolako klaustrotik  hiru ordezkarik  (hiru irakaslek) osatzen dute  talde eragilea.

Hauek proiektuari hasiera emateaz arduratzen dira. Talde eragileak talde anitza sortu du.

Zeinek Ikasberri  Guraso Elkarteko kideak,  talde eragileko kideak  eta  jantokiko  begirale

boluntarioak  biltzen  dituen.  Talde   anitza baratza  eraikitzeaz  eta  martxan  jartzeaz

arduratuko da behinik behin.  Behin baratza funtzionatzen egonda, eginkizun ezberdinak

edukiko  ditu:  ikasle  eta  irakasleei  laguntza  (teknikoa,  fisikoa,  e.a.)  emateko  antolaketa

prestatzea, udan eskola itxita dagoenean Hezkuntza Komunitateari uzta jasotzeko aukera

helaraztea eta antolatzea, e.a. 

Bestalde, ikastetxe barneko funtzionamendurako, baratzari hasiera emateko talde

eragilea  desegin  ostean, ziklo  bakoitzean  baratzeko  ordezkari bat  izendatuko  dugu

(irakasle  bat).  Ordezkari  hauek baratzeko  batzordea osatuko  dute.  Hauen  eginkizuna

talde  anitzaren  eta  ziklo  bileren  arteko  koordinazioa  gauzatzea  izango  da  eta

erregulartasunez bilduko dira.
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Eskola egunetan,  ikasturtean zehar,  ikasleak,  irakasleak eta jantokiko  begiraleak

arduratuko  dira  baratza  lantzeaz  eta  bertan  proposatutako  ekintzak  kudeatzeaz.

Konplexuagoak  diren  jardueretarako  (lurra  lantzea  eta  landaketarako  prestatzea,  baita

asteburuetan eta opor sasoian egin beharrekoetarako) familien eta irakasle zein eskolako

beste edozein langile boluntarioaren laguntzarekin kontatuko dugu. 

7.1. Behin-behineko denboralizazioa (orientabide gisa)

 Baratzaren diseinua: urtarrila (ikasleak eta irakasleak).

 Bankalen demarkazioa: otsaila (ikasle, irakasle, familia eta irakasle boluntarioak.

 Konposta eranstea: urtarrila-otsaila (familiak eta eskolako langile boluntarioak).

 Lurra  landaketarako  prestatzea:  martxoa-apirila  (familiak  eta  eskolako  langile

boluntarioak).

 Geletako hazitegiak: martxoa-apirila (ikasleak eta irakasleak).

 Hazitegietatik baratzera birlandatzea: maiatza (ikasleak eta irakasleak).

 Uzta  jasotzea:  maiatzaren  bukaeratik  aurrera  (ikasleak  eta  irakasleak.  Opor

sasoietan familiak eta eskolako langileak).

 Udazken-negu  sasoiko  hazitegia:  uztaila-abuztua  (familiak  eta  eskolako  langile

boluntarioak).

 Neguko  landareak  birlandatzea:  uztaila-abuztua-iraila  (familiak,  eskolako  langile

boluntarioak, irakasleak eta ikasleak).

 Baratzaren mantenua:  maiatzetik  aurrera (familiak,  eskolako langile  boluntarioak,

irakasleak eta ikasleak).

8. IKUSPEGI DIDAKTIKOA  

 Baratza balibide didaktiko bikaina eta anitza da:

 Elkar lanean ikasteko. 

 Eginez ikasteko (eskuekin eta nekazal lanaren bitartez).

 Haziak erein, landareak landatu, ureztatu, belar txarrak kendu eta uzta jasotzeko.

 Hezkuntza zientifikoa praktikan jartzeko.

 Iniziatiba,  konpromisoa,  autonomia,  ardura,  elkar-bizitza,  sormena,  irudimena,

pazientzia, eta abarreko  jarrerak bultzatzeko.

 Euskal tradizioetara (eta munduko beste kulturetara) hurbiltzeko.

 Osasun hezkuntza lantzeko: elikatze ohiturak.

 Kontsumo ohiturak lantzeko. 
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8.1. Kurrikulumeko oinarrizko konpetentziekin erlazionatutako edukiak (orientabide gisa):

Zehar-konpetentziak:

Elkar  lanean  funtzionatzen  ikastea:  negoziazioaren  bidez  adostasunetara

heltzea, baratzeko arauak (amankomuneko espazioak zaintzen eta errespetatzen

ikastea), baratzaren jardunari buruzko proposamenak egitea eta aurrera eramatea

(iniziatiba garatzea).

Matematikarako konpetentzia:

 Baratza  eraikitzeko  neurriak  hartzea,  landaketarako  neurriak.  Landareen

neurriak, fruituen pisua eta bolumena, ureztatzeko edukierak (litroak,e.a.), estazio

meteorologiko  baten  bidez  neurriak  hartzea,  landaketa  egutegia,  kimatze  eta

adaontzerako zenbaketak, beharrezkoak diren erosketen kontuak ateratzea (haziak,

lanabesak, ongarriak), uztaren banaketarako eragiketak e.a.

Zientziarako kopetentzia: 

Elikadura  ohitura  osasuntsuak;  higienea;  izaki  bizidunak:  izenak  eta

sailkapenak, elikadura autotrofoa eta heterotrofoa; ekosistemen osagaiak eta haien

arteko erlazioak; aldaketak eta ziklo naturalak;  landareen arnasketa,  fotosintesia,

elikadura  eta  birsortzea;  plagak  eta  kontrol  biologikoa;  nekazaritza  ekologikoa:

produktu naturalak eta haien jatorria;  makinak eta energia:  baratzeko lanabesak;

landare usaintsuak eta  landare osasungarriak. 

Konpetentzia sozial eta zibikoa:

Urtea,  urtaroak,  egutegia;  ilargiaren  faseak;  espazio  orientazioa:  puntu

kardinalak;  Klima  eta  eguraldia:  klima  motak,  klima  aldaketa,  fenomeno

atmosferikoak,  fenomeno  atmosferikoak  neurtzeko  tresnak  (estazio

meteorologikoa);  ura,  airea  eta  lurra:  lurraren  geruzak,  uraren  zikloa,  gizakiek

eragindako  kutsadura  eta  hau  saihesteko  jardunak  (zaborren  kudeaketa:

birziklaketa eta konposta, garraioen erbailera arduratsua, kontsumo ohiturak, e.a.),

baliabide eta energia berriztegarri  eta berriztaezinak; euskal kulturaren eta beste

kulturen  nekazal  ohiturak  eta  nekazaritzari  lotutako festak,  nekazaritzari  lotutako

historia, lanbideak eta lan-sektoreak.

Talde  lana,  baratzeko  arauak,  naturarekiko  errespetua  eta  zainketa,

naturarekiko sentsibilitatea garatzea.

Hizkuntza eta literaturarako konpetentzia:

Nekazaritzarekin  eta  naturarekin  erlazionatutako  hiztegia,  errezetak,

landaketa  egutegiak,  naturarekin  erlazionatutako  literatura  (ipuinak,  euskal
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mitologia,  olerkiak,  abestiak,  e.a.),  soroaren  behaketa  sistematikorako  fitxen

prestakuntza,  esposaketak eta aurkezpenak,  informazioaren bilaketa eta trataera

(interneten, gaiarekin erlazionatutako liburuetan).

Arterako konpetentzia:

Naturarekin erlazionatutako abestiak eta dantzak (sagar dantza, zuhaitzaren

dantza, e.a.)  txorimalo bat eraikitzea, naturaren elementuekin sortutako artelanak

(land art), e.a., baratzaren errepresentazio kartelak eta etiketak.

Konpetentzia motorra:

Baratzaren  eginkizunen  jardunean  motrizitatea  lantzea  (zuloak  egin

landatzeko, belar txarrak kendu, leku zehatzetan ureztatzea, e.a.); kalean jarduerak

eta jolasak egitea; ariketa fisikoa egitea. 

8.2. Baliabide didaktikoak:

Egitasmoa  aurrera  joan  ahala  gero  ta  baliabide  gehiago  izango  ditugu,  baina

proiektuaren hastapenetan gauden honetan Graó argitaletxeko El huerto escolar ecológico

(Montse  Escutia)  dauzkan  jarduera  proposamenekin  hasiko  gara.  Bertan,  baratzan

aritzeko, adinaren arabera sailkatutako jarduerak agertzen dira.

Beste baliabide didaktiko batzuk:

Ipuinak: Eguzkilorearen ipuina (Youtube), Cuentos sobre árboles de todo el mundo

(Helen East, Blume, 2002), El huerto del abuelo  (Prenafeta, Planeta Junior 2005),

La jardinera (S. Stewart 2005).

Pelikulak: Wall-e  (Pixar,  2008),  Chicken  run (2000),  Los  espigadores  y  la

espigadora (2002).

Dokumentalak: Earth.

Liburuak: El  huerto  familiar  ecológico:  La gran guía  del  cultivo  natural (Mariano

Bueno Boch), Plantas que curan plantas (Bernard Bertrand),  Plantas compañeras

en el  huerto  ecológico (Sandra Lefrancois  y  Jean-Paul  Thorez), Aprovechar  los

recursos silvestres (Chaudiere, Estella. La fertilidad de la Tierra, 2006),  Teaching

Green.The Elementary Years (Gabriola Islands,Canadá. Grant, T & LittleJohn, G,

2005).
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