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Aurkezpena 
 
 
 

ITSASOARI BEGIRA 
 

 

Horrelaxe prestatu dugu gure eskaintza didaktikoa. Adin guztietako ikasleei zuzendua, 
eta itsasoa bizi iturri bezala lantzeko sortua. Arrantza izango da antzina eta geroa 
lotzeko zubia, eta garapen jasangarria gure bidaiaren ardatza. Euskal balea gure 
ikurra, bizirik dirauen balea. 
 
 
 

JOLASEN BIDEZ 
 

 

Tailerren, ipuinen, antzerkien eta jolasen bidez gai ugari landuko ditugu: kostaldeko 
herrien egitura, arrantza tradizionala, itsasoko bizidunak, edo kostaldeko ekosistemak. 
Horrez gain, Urola ibaia itsasontziz zeharkatzen dugu, Gipuzkoako ibai 
garrantzitsuenetako bat gertutik eta modu ikusgarrian ezagutzeko. 
 
 
 

ARRANTZARA! 
 

 

Oso kutsatuta zeuden ibaien errekuperazioaren emaitzak ikusteko, arrantzan egingo 
dugu, ikasle bakoitzak propio prestatuko duen apareju batekin eta heriotzarik gabeko 
amuak erabiliz. Egonaldiaren amaieran, arrantzale zapia eta diploma banatuko da 
oroigarri gisa. 
 
 
 

EGONALDIAK 
 

 

Gure egonaldiek egun bat, bi edo 3 egun iraun dezakete, eta Getarian zein Zarautzen 
burutu daitezke. Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleentzat heziketa-programak prest ditugu, eta ekintzak solte 
antolatzeko aukera eskaintzen dugu Urola Kostako kostaldean, edo zure ikastetxean! 
Hona hemen bakoitzaren zehaztapena!! 
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1. Programa didaktikoa 
 
 

Ikasleen adinaren arabera, programa didaktiko zehatzak eskaintzen dira. Jarraian, 
adibideak aurkezten dira, nahiz eta mailaren arabera egokituriko ekintza ezberdinak 
garatuko diren (erreserba egitean, programa zehatza bidaliko da ikastetxera). 
 
 

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTARAKO ESKAINTZA 
 

 
 

1.1. Egun pasa 
 

 

Getarian: 

 
10:00- Ongi etorria eta guneko ekintzen berri eman. Itsasertzaren panela aurkeztu 
(ikus ekintzaren deskribapena, hurrengo atalean). 
10:30- Hamaiketakoa. 
11:00- Getariara oinezko ibilbidea. Bidean zehar geldiuneak eta azalpenak. 
12:30- Elkanoren oroigarria bisitatu eta munduan emandako bidaia. 
13:30- Bazkaria (etxetik ekarrita). 
14:30- Getariako kaira bisita gidatua. Jarraian, pisten jolasa eta itsasontziko puzzlea. 
16:30- Ekintzen amaiera Getariako Gurutze Gorrian. 
 
 

Zumaian: 

 
10:00- Ongi etorria eta guneko ekintzen berri eman. Itsasertzaren panela aurkeztu. 
10:30- Hamaiketakoa. 
11:00- Zumaiara oinezko ibilbidea. Bidean zehar geldiuneak eta azalpenak. 
12:00- Aparejuen tailerra (norberak bere aparejua etxera eramango du). 
13:30- Bazkaria (etxetik ekarrita). 
14:45- Itsasontziz irteera Urola ibaian. 
15:15- Arrantza saioa Zumaian. 
16:30- Ekintzen amaiera Zumaiako Amaia Plazan. 
 
Oharrak: 
 

 Ikasleen adinaren arabera diseinatutako ekintzak eskainiko dira. Egitarauan 
ohikoenak jarri dira adibide gisa, eta erreserba egiteko orduan programa 
zehatza bidaliko da. 

 

 Itsasontziz irteerak egiteko aukera eskaintzen da, eta kostu gehigarria izaten 
dute. Itsasontzia aukeratu ezean hezitzaileek ordezko ekintzak antolatuko 
dituzte, egonaldiaren iraupena berdina izanik. 
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1.2. Bi eguneko egonaldia 
 

 

Lehen eguna: 

 
10:00- Ongi etorria eta guneko ekintzen berri eman. Itsasertzaren panela aurkeztu. 
10:30- Getariara oinezko ibilbidea. Bidean zehar geldiuneak eta azalpenak. 
13:00- Getarian Elkanoren oroigarria. 
13:30- Bazkaldu (etxetik ekarrita). 
14:45- Kaia ikusi, Arrantzale lanetan eta itsasontziko puzzlea. 
17:00- Askaria. 
17:30- Autobusez Zarautzera edo Askizura. 
18:00- Aparejuaren aurkezpena. 
18:30- Ekintzen amaiera. 
 
 

Bigarren eguna: 

 
10:00- Elkartu eta eguneko ekintzen berri eman. Aparejuen tailerra (norberak bere 
aparejua etxera eramango du). 
11:30- Igerain aterpetxetik Zumaiara autobusez edo Askizutik Zumaiara oinez. 
12:00- Itsasontziz irteera Urola ibaian. 
12:30- Arrantza saioa Zumaian. 
13:10- Autobusez Zarautzera edo Askizura. 
13:30- Bazkaldu. 
14:30- Gurutzegrama eta “Harrapatu eta galdetu”, landutako edukien laburpena 
egiteko jolasa. 
15:30- Ekintzen amaiera. 
 
 
 
Oharrak: 
 

 Ikasleen adinaren arabera diseinatutako ekintzak eskainiko dira. Egitarauan 
ohikoenak jarri dira adibide gisa, eta erreserba egiteko orduan programa 
zehatza bidaliko da. 

 

 Itsasontziz irteerak egiteko aukera eskaintzen da, eta kostu gehigarria izaten 
dute. Itsasontzia aukeratu ezean hezitzaileek ordezko ekintzak antolatuko 
dituzte, egonaldiaren iraupena berdina izanik. 
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1.3. Hiru eguneko egonaldia 

 

Lehen eguna: 

 
10:00- Ongi etorria eta eguneko ekintzen berri eman. Itsasertzaren panela aurkeztu. 
10:30- Getariara oinezko ibilbidea. Bidean zehar geldiuneak eta azalpenak. 
13:00- Getarian Elkanoren oroigarria. 
13:30- Bazkaldu (etxetik ekarrita). 
14:45- Kaia ikusi, Arrantzale lanetan eta itsasontziko puzzlea. 
17:00- Askaria. 
17:30- Autobusez Zarautzera edo Askizura. 
18:00- Logelen antolaketa. 
18:30- Ekintzen amaiera. 
 

Bigarren eguna:  

 
10.00- Elkartu eta eguneko ekintzen berri eman. 
10:30- Itsasontziaren puzzlea. 
11:15- Aparejuen tailerra. 
13:30- Bazkaldu. 
14:45- Igerain aterpetxetik Zumaiara autobusez edo Askizutik Zumaiara oinez. 
15:15- Itsasontziz irteera Urola ibaian. 
16:00- Arrantza saioa Zumaian. 
17:00- Askaria. 
17:30- Autobusez Zarautzera edo Askizura. 
18:30- Ekintzen amaiera. 
 

Hirugarren eguna: 

 
10:00- Elkartu eta eguneko ekintzen berri eman. 
10:15- Elkanoren antzerkia edo Zarauzko ondarea ezagutzeko irteera: herriaren 
bilakaera historikoa, Iñurritzako Biotopo Babestua. 
12:00- Lokotx bilketaren jolasa.  
13:30- Bazkaldu. 
14:30- Gurutzegrama eta “Harrapatu eta galdetu”, landutako edukien laburpena 
egiteko jolasa. 
15:30- Ekintzen amaiera. 
 
 
Oharrak: 
 

 Ikasleen adinaren arabera diseinatutako ekintzak eskainiko dira. Egitarauan 
ohikoenak jarri dira adibide gisa, eta erreserba egiteko orduan programa 
zehatza bidaliko da. 

 

 Itsasontziz irteerak egiteko aukera eskaintzen da, eta kostu gehigarria izaten 
dute. Itsasontzia aukeratu ezean hezitzaileek ordezko ekintzak antolatuko 
dituzte, egonaldiaren iraupena berdina izanik. 
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Ekintzak diseinatzeko orduan, ikasleen adinaren araberako edukiak eta metodologia 
zehaztu dira. Jarraian, Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako ekintza nagusiak 
aurkezten dira: 

 

 Itsasertzaren panela 
Taldeei harrera egiteko panel handi bat erabiltzen da. Panelaz baliatuz,  
ikasleei non dauden eta non ibiliko diren adierazteaz gain (Getaria, Zarautz eta 
Zumaia artean), Getaria herriaren izaera arrantzalearen oinarriak 
nabarmenduko dira, horretarako, Getariako kaiak panelean bereziki islatzen 
baita.  

 

 Aterpetxetik Getariara, oinezko ibilbidea 
Irteera hau ordu beteko ibilbidea da. Kostaldeko erromatar bidean zehar, 
txakolina egiteko landatutako mahastietan barrena, Getariara iritsiko gara. 
Bertan, herriaren osotasunaz jabetu ondoren, kaia bisitatuko dugu. Gainera,  
Elkanoren oroigarrira ezagutuko dugu, haren omenez eraikitako oroigarriaren 
oinetan gizon ospetsu honek egindako bidaiaren nondik norako guztiak 
azalduko direlarik. 
Azkenik, 1878. urtean era tradizionalean arrantzatu zen azken balearen istorioa 
kontatuko zaie, kontrolik gabeko arrantzak izan ditzakeen ondorioak 
azpimarratuz. 

 

 Aparejuen tailerra 
Ikasleek, arrantza aparejuak egingo dituzte tailer honetan. Horretarako, 
hezitzaileek pausuz pauso azalduko dute egin beharrekoa. Ikasle bakoitzak 
bere aparejua etxera eraman ahal izango du. 

 

 Itsasontzian Urolan zehar 
Zumaiako kirol portutik abiatu eta Urola ibaian gorantz abiatuko gara. Jarduera 
honetan ibaia eta itsasoari buruzko azalpenak emango zaizkie.  

 

 Pisten jolasa 
Getariako kaian garatuko den jolasa da. Pista desberdinen laguntzaz, ikasleek 
taldeka kaian gordeta dauden txartelak aurkitu beharko dituzte. Txartel 
horietan, arrantza eta itsasoari buruzko galdera eta froga desberdinak azaltzen 
dira eta txartelak aurkitzen dituzten heinean frogak burutu beharko dituzte. 

 

 Itsasontziaren puzzlea 
Jarduera honekin, baxurako  itsasontzien egitura eta zatiak erakutsiko zaizkie. 
Getarian ikusi eta ikasitako errepasatzeko, ikasleei puzzlea deseginda 
banatuko zaie, hezitzaileen azalpenekin, puzzlea osatu behar dutelarik. 

 

 Elkanok munduari emandako bira 
Elkanok munduari bira ematen igaro zituen abenturak kontatzen dira 
antzezturiko ipuin baten bitartez. Hala, ikasleak bost taldetan banatu eta 
itsasontzi bati dagozkion bizipenak antzeztuko ditu, Elkanok eta bere marinelek 
egin zuten bidaia osatuz. Kontakizunean zehar, ikasleek lurralde 
desberdinetako bizimoduak ezagutu eta lehendabiziko aldiz munduari bira 
eman zioten marinelen abenturak biziko dituzte. 
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BIGARREN HEZKUNTARAKO ESKAINTZA 
 

 
Ekintzak diseinatzeko orduan, ikasleen adinaren araberako edukiak eta metodologia 
zehaztu dira. Jarraian, ekintza nagusiak aurkezten dira: 

 

 

 

 Zumaiako geologia 

 
Interes geologiko handiena duten puntuetatik zehar ibiliz eta berauen esanahia 
ulertuz, munduko azaleramendurik garrantzitsu eta ikusgarrienetako den 
Zumaiako flyscheko sekretuak ezagutzeko aukera ematen du irteera gidatu 
honek. Denbora geologikoan zehar bidaiatuz, mundu berri, ezezagun eta 
zoragarri bat ezagutzeko aukera. 
 
Ibilbidean zehar, honako gaiak aztertzen dira: itsaslabarren dinamika, 
flyscharen sorrera, K/T muga (dinosauroen desagerpena), Golden Spike edo 
estratotipoak, Lurraren magnetismoa, ziklo klimatikoak, P/E muga (Lurrean 
izandako azken beroketa azkarra), fosilak eta aztarna fosilak, itsas mailaren 
aldaketak, Pirineoen altxamendua...  

 
 

 Zarautz Zure Eskuetan 

 
Zarautz zure eskuetan Zarauzko ondarea interpretatzeko eskaintza didaktikoa 
da. M-learning metodologia berri eta dinamikoa erabiliz hiribilduko puntu 
esanguratsuenak bisitatzen dira, aintzinako garai bateko, itsasoarekin izan 
duen betiko harremana edo gaur egungo zerbitzu eta turistikoa den herria 
ezagutuz.  
 
Ordu beteko ikastaroa jaso eta gero ikasleek, GPS eta PDA-ren laguntzarekin, 
bisitaldi autogidatua egiten dute herrian zehar. Beraiek zehaztutako ibilbide 
honetan puntu bakoitzean eskatzen zaien informazioa jasotzen dute, bukaeran  
gida turistiko bat egin ahal izateko. 

 
 

 Zarauzko itsasertza ezagutzen 

 
Ikasleekin  irteera egiten da behaketa lanaren bidez, hondartza, duna eta 
padura ezagutu ditzaten. Hiru ekosistemen behaketa  egiteko ikasleak taldetan 
banatzen dira;  alde batetik talde lana sustatu, eta bestetik egin beharreko 
lanak errazago egiteko. Ekosistema bakoitzean geldiunea egingo dugu 
informazio bildu eta ariketak egiteko. Bisitaren amaieran, gurutzegrama bat 
osatuko dugu, ondorioak borobilduz. 
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3. Egonaldia burutu aurretik 
 

3.1. Erreserbak egiteko bidea 
 

Erreserbak egiteko 943 83 36 41 telefono zenbakira deitu edo arazi@arazi.eus 

helbide elektronikora idatzi dezakezue, Nerea Ibáñez harremanetarako pertsona 
izango delarik.  
 
Egonaldiak egun batekoak, bi edo hiru egunetakoak izan daitezke eta ikasle 

kopuruaren arabera Getariako Askizuko aterpetxean (gehienez 30 pertsona), 

Zarauzko Igerain aterpetxean (gehienez 136 pertsona) ala Orioko Txurruka 

aterpetxean (gehienez 112 pertsona) burutzen dira. 
 
Askizuko aterpetxean lekua ote dagoen berehala argitzen da ARAZI-tik, erreserba ere 
zuzenean egin daitekeelarik. Igerain edo Txurruka aterpetxean lekurik ote dagoen 
jakiteko, ordea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aterpetxeetako erreserba zentralarekin 
harremanetan jarri beharra dago eta kontsulta egiteko pare bat egun behar izaten 
ditugu. Nahiz eta lehen ARAZI-k Igeraingo erreserbaren kudeaketa berak egin, 
2015eko otsailetik ikastetxea arduratu behar da Igerain aterpetxeko erreserba egiteaz. 
 

Erreserbak egiteko eman beharreko datuak ondorengoak dira: ikastetxearen izena, 

arduradunaren izen-abizenak, ikastetxeko helbidea, telefonoa, posta 

elektronikoa, egonaldira datozen ikasle-irakasleen kopurua, eredua eta maila. 

Ikasleren bat ezindua, zeliakoa, musulmana, alergikoa ... bada, aldez aurretik 

ARAZI-ri  jakinaraztea komeni da. Horrela, ekintzen garapena egokitzeaz gain, 
aterpetxeko sukaldean ere kontuan hartu ahal izango dute. 
 
Datu hauek guztiak eman ondoren, erreserba eskutitza eta egitaraua (ekintzen 
deskribapena) posta elektronikoz jasoko duzue. Bertan, ARAZI eta ikastetxearen 
datuak, egonaldira ekarri beharreko gauzen zerrenda eta egonaldiari buruzko 
zehaztasunak barneratzen dira. Egonaldiaren faktura bi zatitan ordainduko da: taldeak 
egonaldiaren erreserba egiteko %25a ordaindu beharko du, eta fakturaren agiria posta 
elektronikoz bidaliko da. Egonaldia burutu eta gero, egonaldiaren zenbatekoaren 
gainontzeko %75a ordaindu beharko da, kasu horretan ere fakturaren agiria posta 
elektronikoz bidaliko da.  
 
Zarauzko Igerainen aterpetxean edo Orioko Txurruka aterpetxean erreserba egiteko 
Gipuzkoako Foru Aldundiko erreserba zentralarekin harremanetan jarri: 
 
Aurrez aipatu bezala, Zarauzko Igerain aterpetxean egonaldia burutuz gero, ikastetxea 
arduratu behar da erreserba egiteaz. Erreserbak egiteko plataforma 
www.gipuzkoangazte.eus/aterpetxeak web orrian duzue.  

http://www.gipuzkoangazte.eus/aterpetxeak
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Jarraian, ikasturtean zehar eman daitezkeen egoerak aurkezten dira: 
 

 Egonaldia erreserba egiten den urte berean burutuko da. 
Ikastetxeko ordezkariek nahi dutenean egin dezakete erreserba, beti ere, 
disponibilitatearen arabera. Lehen ordainketa erreserba egiten den momentu 
berean egin beharko da, 72 orduko epea eskaini gabe. 
 

 Egonaldia ez da burutuko erreserba egiten den urtean, hurrengo urtean 

baizik. 
Ikastetxeko ordezkariek ezin dute plataforman erreserbarik egin irailaren 1a 
arte. Egonaldia erreserbatu nahi izanez gero, Araziko lan taldearekin 
harremanetan jarri eta aterpetxeko datak gordetzeko bitartekari lanak egingo 
dira Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariekin elkar lanean. Kasu honetan, 
ikastetxeko ordezkariei 72 orduko epea eskainiko zaie lehen ordainketa 
egiteko. Irailaren 1etik aurrera plataforman bertan burutuko dira erreserbak. 

 
Lehen ordainketa hau Gipuzkoako Foru Aldundiko pasarelaren bidez gauzatu beharko 
da, transferentziarik ez da onartuko. Horretarako, nahikoa da erreserbaren kodea eta 
helbide elektronikoa ezagutzea.  
 
Bigarren ordainketa egin arte, ikastetxeak erreserbaren lagun kopuruan aldaketak egin 
ahal izango ditu (topea: %10) erreserbaren kodearekin eta helbide elektronikoarekin. 
Egonaldia burutu baino 10 egun lehenago, bigarren ordainketa eginda, ezingo dira 
aldaketak egin aplikazioaren bidez.  
 
Egonaldia gauzatu arte itxaron beharko da eta azken momentuan baja gehiago egonez 
gero, beti ere hasierako erreserba kopuruko %10arren topea pasatu gabe, kontuak 
ondoren zurituko dira eta itzulketa bideratuko da hala tokatzen den kasuetan. Igerainen 
egonaldia egin behar dutenek, bi faktura jasoko dituzte, bata aterpetxeari dagokiona 
eta bestea jarduerei dagokiona.  
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3.2. Prezioak 2015-2016 ikasturtean. 

 

 

Ingurumen heziketa jarduerak           Ikaslea         Irakaslea 

Egun bat 13,00 € 0,00 € 

Bi egun 30,00 € 9,00 € 

Hiru egun 44,00 € 12,00 € 

 

Egonaldia 

Ostatua eta Jatorduak 

Askizu Aterpetxea 

Getaria 

Igerain aterpetxea  

Zarautz 

Txurruka aterpetxea  

Orio 

Ikaslea / Irakaslea Ikaslea Irakaslea Ikaslea Irakaslea 

Bi egun (1) 21,00€ 20,00€ 22,00€ 20,00€ 22,00€ 

Hiru egun (2) 44,00€ 40,00€ 44,00€ 40,00€ 44,00€ 

 
(1) 2 eguneko egonaldiak: lehen eguneko afaria, bigarren eguneko gosaria eta bazkaria  barneratzen ditu (lehen 

eguneko bazkaria eta askaria etxetik ekarritakoa da). 
(2) 3 eguneko egonaldiak: lehen eguneko afaria, bigarren eguneko gosaria, bazkaria, askaria, afaria eta 

hirugarren eguneko  gosaria, eta bazkaria barneratzen ditu (lehen eguneko bazkaria eta askaria etxetik 
ekarritakoa da). 

(3) Igerain aterpetxeko prezioak 2015 urtekoa dira. Baliteke 2016 urtean zerbait igotzea eta, hala balitz, 
Erreserba Zentraletik harremanetan jarriko lirateke egiaztagiri berria bidaltzeko. 

 

Itsasontziz txangoak Zumaian Urola ibaia (30 minutu) Algorri kala (45 minutu) 

1-25 lagun* 215,00 € 247,00 € 

26-50 lagun* 278,00 € 431,00 € 

51-75 lagun* 331,00 € 562,00 € 

 
* Lagun kopurua zehazteko orduan, ikasle eta irakasleak barneratzen dira. Ohikoan, 25 laguneko txangoan 24 
ikasle eta irakasle bat joaten dira (gutxienez irakasle bat joango da itsasontzi bakoitzean). Irteera bakoitzean 
Askizu Ingurugiro Eskolako hezitzaile bat itsasontzian joango da. 

 

Zerbitzu gehigarriak €/zerbitzuko 

Arratsaldeko begiralea  
(18:30tatik 20:30tara) 

53,00€ 

Gaueko begiralea (18:30tatik 10:00etara) 131,00€ 
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3.3. Iasleek ekarri beharrekoa 
 
 
Egokiena bi motxila ekartzea da. Bat, irteeretan eguneko bazkari eta beharrezko 

gauzekin eta bestea, aterpetxean uztekoa, lotarako eta aldatzeko arroparekin. Igerain 

eta Txurrukako aterpetxeetan izarak eta mantak eskaintzen dira, eta Askizu 
aterpetxean lozakua ekartzea gomenatzen da. 

 
 

 Arkatza. 

 Oinez ibiltzeko oinetako egokiak. 

 Aldatzeko arropa. 

 Nezeserra. 

 Lehen eguneko hamaiketakoa, bazkaria eta askaria. 

 Euritakoa. 

 Kantinplora. 

 Jolaserako gauzak: pilota, soka, baloia,...... 

 Ikasleek walkmanak, gameboyak, mugikorrak,... eta antzerakoak ez ekartzea 
gomendatzen da. 

 

 

 

3.4. Nola iritsi 

 

 

Askizura iristeko: 
 

Askizu auzoa z/g. 20808 Askizu, Getaria  
Telefonoa: 943 141001 
 
Askizu auzoa, Getariako lurretan egon arren, Zumaia eta Getariako herriguneetatik 
erdibidean aurkitzen da. Beraz, bertaratzeko, Getaria edo Zumaiatik pasatu 
beharra dago. 
 

Getariatik etorriz gero egin beharreko ibilbidea honakoa da (Donostialdetik edo 
Goierri aldetik zatoztenak): Getaria herria pasa eta Zumaiako bidea jarraitu (N-
634). 500 metro aurrera egin ondoren,  ezker aldean, Askizuko aterpetxea jartzen 
duen kartel hori bat ikusiko dugu. Ezkerraldeko bide hori da hartu beharrekoa, 
baina zuzenean hartu beharrean zertxobait aurrera egin behar da, debekatua 
baitago zuzenean ezkerrera egitea, aurrerago dagoen norabide aldaketa egin eta 
berriro bidegurutze horretara iristean Askizura doan bidea hartu behar da. Errepide 
hori hartu eta 2 km inguru egin ondoren Askizura iritsiko gara. Plazan bertan dago 
aterpetxea.  
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Askizura iristeko: Ikus irudia. 
 

 
 

Zumaiatik etorriz gero egin beharreko ibilbidea honakoa da (Urolaldetik, Deba 
garai eta Deba barrenatik, Arabatik, Bizkaia aldetik zatoztenak): N-634 kostaldeko 
errepidea hartu Getaria aldera eta Getaria herrira iritsi baino lehentxeago, eskuin 
aldean Askizuko aterpetxea jartzen duen kartel hori bat ikusiko dugu.  
 
Bide hori hartu eta bukaera arte jarraitu, Askizuko plazara iritsiko gara. Plazan 
bertan dago aterpetxea. Ikus irudia.  
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Igerain aterpetxera iristeko: 

 

Igerain aterpetxearen helbidea honakoa da:  
San Inazio kalea 25, 20.800 Zarautz 
Telefonoa: 943 41 51 34 
Posta elektronikoa: igerain@gipuzkoa.eus 
 
Erreserbaren inguruko zalantzak argitzeko, Erreserba Zentralera deitu dezakezue: 

Erreserba Zentrala 
Ordutegia: 8:30 – 15:30 
Telefonoa: 901 10 00 90 
Posta elektronikoa: erreserbagunea@gipuzkoa.eus 
 
A8 autobidetik irten Zarautzen. Lehenengo biribilgunean aurrera jarraitu 
trenbidearen zubi azpitik pasa eta bigarren biribilgunean ezkerrera hartu (N634 
Getaria edo Bilbo norabidea). Zarauzko Nafarroa kalean gaude. Herria zeharkatuko 
dugu bide honi jarraituz, Santa Maria La Real Parrokira iritsi arte. Hemen Meagas 
edo Azpeitiara doan bidea hartu behar dugu, ezker aldean duguna alegia (aurrera 
jarraitu ezkero Getariarako bidea hartuko baitugu). Bide honi jarraituz (San Inazio 
kalea), 200 metro inguru aurrera egin ondoren, eskuinera egiten duen lehenengo 
kurban bidearen ezker aldean Igerain aterpetxea ikusiko dugu. Ikus irudia. 
 

 

mailto:igerain@gipuzkoa.eus
mailto:erreserbagunea@gipuzkoa.eus


 

 

 

15 
 

 

 

Txurruka aterpetxera iristeko: 

 

Txurruka aterpetxearen helbidea honakoa da:  
Oribarzahar hondartza, 20810 Orio 
Telefonoa: 943 83 08 87 
Posta elektronikoa: txurruka@gipuzkoa.eus 
 
Erreserbaren inguruko zalantzak argitzeko, Erreserba Zentralera deitu dezakezue: 

Erreserba Zentrala 
Ordutegia: 8:30 – 15:30 
Telefonoa: 901 10 00 90 
Posta elektronikoa: erreserbagunea@gipuzkoa.eus 

 
A8 autobidean 33 irteera hartu, Orio / Aia norabidean. Lehen bihurgunean 
hirugarren irteera hartu eskuinerantz (Orio norabidean) eta jarraian, bigarren 
bihurgunean, N-634 errepidea hartu. Herrigunea zeharkatu ondoren, Oria ibaian 
dagoen zubitik jarraitu eta N-634 errepidetik Laurgain Auzorantz abiatu. Eskuinean 
Aita Lertxundi kalea hartu eta Oribarzahar hondartzara iritsi. Ikus irudia. 

 
 

 

mailto:txurruka@gipuzkoa.eus
mailto:erreserbagunea@gipuzkoa.eus


 

 

 

16 
 

 

 

4. Egonaldian zehar 
 

4.1. Otorduak 
 

Gosariak 9:00 

Bazkariak 13:30 

Afariak 20:30 

 

Igerain eta Txurruka: lehen eguneko bazkaria eta askaria etxetik ekarri behar 
da. Aterpetxeko otorduetan hezitzaileak ez dira jangelan egoten, aterpetxetik 
kanpo bazkaltzen baitute.  
Jangelan, mahai ezberdinetan taldeka esertzen dira eta otorduetarako mahai 
bakoitzeko arduradun bat izendatzen da. Modu horretan, edozer gauza behar 
izanez gero (ura, ogia, 2. platera...) mahaitik arduraduna bakarrik altxatuko da.  

 

Askizu: lehen eguneko bazkaria eta askaria etxetik ekarri behar dira. Hiru egun 
pasatzera etorri ezkero, bigarren eguneko askaria aterpetxean banatuko da. 
Hezitzaileak bazkaltzeko garaian ikasleekin batera egongo dira (gosarian eta 
afarian ez) mahaiak antolatu eta zerbitzatzen laguntzeko. Ikasleek ardurak har 
ditzaten, otorduetarako mahaia jarri eta kentzeko taldekako lana burutuko da. 
Ardura horien banaketa, lehenengo egunean osaturiko taldeen artean burutuko 
da. 
 

 

4.2. Logelen ezaugarriak 
 

Igerain Aterpetxea: bosnaka, launaka eta binaka banatutako logelak daude 
(oheak dira, ez literak). 23 ohe dituen gela handi bat ere badago. Logela 
bakoitzak bere komuna eta dutxa dauka. Azpiko izarak jarrita egoten dira baina 
gainontzekoa norberak egin behar du (gaineko izara eta manta jarri). 
 
Logelaren banaketa, aterpetxeko arduradunek bisita burutu aurretik bidali ohi 
dute. Hala, aurreikusitako banaketaren inguruan aldaketaren bat egiteko, 
aterpetxearekin harremanetan jarri beharko litzateke: 943 41 51 34. 

 

Txurruka Aterpetxea: Orioko aterpetxean 12 edo 16 pertsonentzat logelak 
daude, bi pisuko literekin hornituta. Azpiko izara jarrita egoten da eta goiko 
izara zein mantak eskaintzen dira norberak egokitzeko.  
 
Logelen banaketa aterpetxeko ordezkarien ardura da, eta bisita egin aurretik 
jakinarazten da. Banaketa honetan aldaketak egin nahi izanez gero 943830887 
telefonora deitzeko aukera ematen da. 

 

Askizu Aterpetxea: beheko solairuan gela bakarra dago, 3 pisuko 3 literakin. 
Bigarren solairuan, bi gela daude: batean 3 pisuko litera bat dago eta bestean 3 
pisuko 6 litera. Beraz, beheko solairuan 9 pertsonentzako literak eta goiko 
solairuan 21 pertsonentzako literak daude.  
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Komunak, dutxak eta konketak (konketak altu daude, txikiek aulkia erabili behar 
izaten dute ondo iristeko) goiko solairuan bakarrik daude: 2 komun eta 2 dutxa. 
Lozakua ekartzea gomendatzen da, mantak eta azpiko izarak koltxoiak estaliz 
egon arren, bestelako ohe-arropik ez baitago. 

 

 

4.3. Baliabideak 
 

Igerain: DVD aparatua, telebista eta radiokaseta daude. Bestelako jolasak 
(baloi, kartak...) eta CD-ak edo DVD-ak ekartzea komeni da. Mahai-aulkiz 
hornitutako gelak ere badaude denbora librean erabili ahal izateko. Aterpetxeak 
aldamenean parkea du eta inguruan estali gabeko frontoia. Gimnasioa 
erabiltzeko aukera ere badago. 

 

Txurruka: Aterpetxean erabilera anitzeko bost gela daude, eta horietako 
batean DVD aparatua eta telebista dago. Bestelako jolasak (baloi, kartak…) eta 
CD-ak edo DVD-ak ekartzea komeni da. Jolasteko eremua oso zabala da eta 
kanpoko igerilekua erabiltzeko aukera eskaintzen da, baita belar artifizialeko 
zelaia, ping-pong mahaiak eta pilotan jolasteko aterpea. Aterpetxea 
irisgarritasun irizpideak bermatzen ditu eta mugikortasun arazoak dituzten 
pertsonentzat egokituta dago. 

 

Askizu: DVD aparatua, telebista eta radiokaseta daude. CD-ak edo DVD-ak 
talde bakoitzak ekartzea komeni da (Askizun gutxi batzuk badaude). Baloi eta 
sokak badaude baina ekartzea komeni da. Aterpetxearen aldamenean 
estalitako frontoia eta plaza daude. Aterpetxeko jangela denbora librean erabili 
daiteke: pintatzeko, kartetan ibiltzeko.... 

 

Hezitzaileekin ekintzak bukatzean, taldea bere kaxa geldiuko da 

aterpetxean. Herri bakoitzak, bisitatzeko eta disfrutatzeko aukera ezberdinak 
eskaintzen ditu: 
 

o Zumaian: Hondartzak, Algorri Interpretazio Zentroa, ... 
o Getarian: Hondartza, Salbador Deunaren eliza, alde zaharra, San 

Anton mendia (arratoia), kaia, ... 
o Zarautzen: Hondartza, malekoia, Arte eta Historia museoa, kaia, jolas 

parkeak (bat oso zabal eta egokia aterpetxetik gertu), Photomuseum-
a, Vista Alegreko parkea (aterpetxetik gertu), ... 

 

Ingurua:  
 
Urola Kostako itsasertza Lurraren jatorriaren eta bertan kokaturiko biztanleek 
garaturiko baliabideen erakusleiho zabala da. Segundo-orratzen antzera, 
olatuen uhinek markatzen dute hemen denboraren ildoa. Olatu-kolpeek 
zizelkaturiko paisaiak, Lurraren historiaren pasarte ikusgarrienak erakusteaz 
gain, bioaniztasunaren altxor ederrak gordetzen ditu. 
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Uhinetik uhinerako tarteak aprobetxatuz sortu dira bertako herri eta gizarteak. 
Putzu txikiaren begiratoki paregabea izanik, hark eskainitako baliabideetara 
egokituriko jarduerek eman diote itsasertz berezi honen nortasuna. Kantauri 
itsasoaren kresalak ondutako herri bakoitzak berezko dirdira du, guztiak batuz 
natura-gune eta gizakiaren bilakaeraren arteko zubia eraikitzen delarik. 
 
Zumaia, Getaria eta Zarautz harribitxi berdinaren 3 alde oso ezberdinak dira: 

 

Getaria 

 
Arrantzaleen herria da Getaria, eta bertako auzoa da Askizu. Gipuzkoako 
kostan arrantza-jarduera tradizionala galtzear dagoen honetan, bizirik dirau 
jarduerak, eta merezi du goizaldean portua bisitatzeak, hango joan-etorriak 
ikusteko. Baina, Askizuren moduan, lurra lantzetik ere bizi da Getaria, eta 
guztien artean bereizi behar da bertako mahasti ederretatik datorren edaria: 
txakolina. Ezinbestekoa da txakolindegi batera joatea. Getariak, gainera, badu 
elementu berri bat, goi-mailako modaren erakusgarri aparta: Cristóbal 
Balenciaga Museoa. 

 

Zumaia 

 
Arraunlari eta itsasgizon handien herria, baita Beobideren edo Zuloagaren 
moduko artista handiena ere. Zumaia gaur egun aisialdirako herri egokia da, 
lasaia eta masifikazio turistikoetatik urrun bizi dena. Urola ibaiaren bokalean 
paseo bat ematea esperientzia lasaigarria eta suspergarria da aldi berean. 
Itzurungo edo Algorriko hondartzetan liburu bat irakurtzea edo bainua hartzea 
ere oso gomendagarria da.  
 
Gainera, leku horiek eta, orokorrean, Zumaia inguruko labarrek altxor geologiko 
oso garrantzitsua gordetzen dute bere baitan: Flysch izenez ezagutzen dugun 
egitura. Harrizko milaka xaflek Lur planetaren 60 milioi urteko historia 
deskribatzen dute. Gehiago jakin-mina asetzeko, Algorri Interpretazio Zentroa 
bisitatzea izango da onena. 
 

Zarautz 

 
Gipuzkoako kostan surflariek gustuko txokorik baldin badute, zalantzarik gabe, 
Zarautzeko hondartza da hori. Munduko bazter guztietako jendea joaten da 
herriaren zabal osoan hedatzen den hareatzan olatuen gainean ibiltzera. 
Zarautz, ordea, historia luzeko herria da, eta hainbat altxor historiko eta natural 
ere badaude bertako kaleetan. Dorre luzea, Inurritzako biotopo babestua… eta 
hondartzaren ertz batean, Askizuko oinezko bidearen hasieran, Santa Maria la 
Real. 

 
Antzinako euskaldunen eta zarauztarren arrasto ugari aurkitu dituzte bertan. 
Erdi Aroko aztarnak bistan daude dagoeneko, eta bereziki ikusgarriak dira 
hilobiak. Hori guztia bertatik bertara ezagutzeko,  Zarauzko Arte eta Historia 
Museoa bisitatu daiteke.   
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4.4. Irakaslearen laguntza 
 
Askizu Ingurugiro Eskolako hezitzaileek antolatzen dituzten ekintzak modu 
egokian burutu ahal izateko, irakasleen parte hartzea eta laguntza 
ezinbestekoa gertatzen da. 

 

4.5. Erantzukizun zibileko asegurua 
 
ARAZI-k erantzukizun zibileko aseguru poliza dauka. Honek, araziko langileen 
arduragabekeriagatik jardueretan parte hartzen dutenei sorturiko kalteak 
babesten ditu. Jardueretan parte hartzen ari den ikasle edo irakasleren batek 
min hartuko balu, ARAZI-ko langileen aldetik arduragabekeriarik egon gabe, 
enpresak duen erantzukizun zibileko polizak ez luke gertaera hori babestuko. 
Min hartu duen pertsona horren etxeko aseguru polizak edo ikastetxeak eduki 
dezakeen istripuentzako aseguru polizak babestuko luke gertaera hori.  

 

 

 

5. Egonaldia eta gero 
 

5.1. Ebaluaketak 
 
Talde bakoitzaren egonaldia bukatzean, hezitzaileek irakasleei ebaluaketa orri 
bat luzatuko die. Bertan, egonaldian zehar burututako ekintzen inguruko iritziak 
jasotzeaz gain, aterpetxe eta ingurunearen egoerari buruzkoak ere bilduko dira. 
Helburua, eskainitako zerbitzua hobetu eta taldeen beharretara hobeto 
egokitzea da.  

 

 

 

6. Gehiago jakiteko 
 
 Proiektu honetan, pedagogia, irakaskuntza, ingurumen zientziak, biologia, 

irudigintza eta diseinua, eta administrazioko ezagupenak dituen lan-talde 
anitzak dihardu lanean. 1999. urtetik ARAZI-k darama Askizu Ingurugiro 
Eskolaren kudeaketa. 

 

Harremanetarako: Nerea Ibáñez, koordinatzailea 

 

ARAZI ideiak borobiltzen 
Bizkaia kalea 11, etxepea C 
20800 Zarautz 
Tel 943833641  Fax 943833098 
Bulegoko ordutegia: 8:30-13:30 // 14:30-17:30. Udan eta ostiraletan: 8:00-15:00 
arazi@arazi.eus  Web orria: www.arazi.eus  
 

http://www.arazi.eus/

