JASANGARRITASUNA LANTZEN
ELKARREKIN PROGRAMA
2019-2020ko ESKOLA-KANPAINA

JASANGARRITASUNA
LANTZEN ELKARREKIN,
horra Ingurumen Hezkuntzako
Museoak 2019-2020ko
ikasturterako ikastetxeei
zuzendutako programa, 25
jarduera zein baliabidez osatua.
Programaren helburu nagusia
da ikasleekin lan egitea
manipulazio-esperientzien
bitartez, jarrera jakin bat
garatu dezaten hiri bizigarriago
bat –ingurumenari, gizarteari
eta elkarbizitzari dagokienez–
lortzeari begira.
02/

Elka
rre
kin
lan
tzen

ZER ESKAINTZEN DUGU?

NOLA EGINEN DUGU?

Programazioaren barruan, alde batetik,
hainbat jarduera gidatu eta beste
baliabide batzuk eskaintzen dira.

Jarduera gidatuak asteazken eta
ostegunetan izanen dira Ingurumen
Hezkuntzako
Museoaren
goizeko
ordutegian. Aldiz, ECOZINE Jaialdiaren
gazteen atalean zein Museoa zeureganatu
jardueran parte-hartzeko eta Maleta
ibiltariak erabiltzeko bestelakoak izanen
dira parte-hartzeko erak, eta gida honetan
dagokien atalean zehazten dira.

Jarduera gidatuak hiru une dituen
prozesu baten gisara prestatu dira. Lurra
prestatzeko uneak izanen dira, nolabait,
aurretiazko
jarduerak,
esparrua
ezagutzeko eta gaian sartzeko unea.
Museoan bisita egitean haziak ereinen
ditugu, eta esperimentazioaren bitartez
edukietan sakonduko dugu. Azkenik, uzta
biltzea ikastetxean eginen da, bisitaren
ondoko jardueren bidez.
Jarduera
gidatuez
gain,
beste
baliabideetan jarduera hauek daude:
Maleta
ibiltariak,
film
laburrak,
erakusketak, soinu-gela, dirurik gabeko
truke-merkatua eta museoan ikastetxeak
herritarrei bere lanak erakusteko aukera
(Museoa zeureganatu).

Jarduera guztiak doakoak dira,
erreserba egin behar da aurrez, eta
dagokion hezkuntza-zikloari egokitu dira.
Gaztelaniaz eta euskaraz gauzatu
ahalko dira. Erreserbak egin daitezke
museoeducacionambiental@pamplona.es
helbidera idatziz edo 948 14 98 04 /
948 42 09 84 telefonoetara deituz.

ZER ESKATZEN DUGU?
Proposatutako edukiak egoki landu
ahal izateko, jarduera gidatuetarako
beharrezkoa da Museoa bisitatu aurretiko
eta ondorengo jarduerak egitea.
Programan
parte-hartzen
duten
ikastetxeek gero esperientziaren itzulketa
egin beharko dute ebaluazio baten bidez,
programak aurrera egin dezan zuekin
batera.
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HEZKUNTZAESKAINTZA

Haur-Hezkuntza

JARDUERA
GIDATUAK

Esploratzaile txikiak
Ontzi baten gorabeherak

Zentzumenak basoan
Hondakinak

1. Zikloa

JARDUERA
GIDATUAK

Uraren bidaia
Paperik onena, erabiltzen ez dena

Ura
Kontsumoa eta hondakinak

2. Zikloa

JARDUERA
GIDATUAK

Zentzumenekin esploratzen
Nafarroako botika

Zentzumenak eta bioaniztasuna
Osasuna eta baliabide naturalak

3. Zikloa

JARDUERA
GIDATUAK

Eta zuk, erosten al duzu zaborrik?
Ezagutu zure energia

Kontsumoa eta hondakinak
Energia eta mugikortasuna

Ziklo
guztiak

MALETA
IBILTARIAK

Zaraten kontrako ekipamendua
Energia-maleta
Baratze-saskia

Zarata
Energia
Eskola-baratzea

Lehen Hezkuntza

MUSEOA
ZEUREGANATU

Bigarren
Hezkuntza
04/

Energia eta mugikortasuna
Aztarna ekologikoa
Kontsumoa

ECOZINE

Zinema eta ingurumeneko Ecozine
Jaialdiko film laburrak

Era askotako gaiak

Motxila klimatikoa

Energia eta klima-aldaketa

JARDUERA
GIDATUAK
ECOZINE
MUSEOA
ZEUREGANATU

Dibertsitate
Funtzionaleko
Taldeak
Etapa
guztiak

Zuen ingurumen-lana erakutsi nahi diguzue?
Energia-aldaketa
Ez ezazu mundua jan
Zer gehitzen du zure kontsumoak?

MUSEOA
ZEUREGANATU

Batxilergoa,
Lanbide
Heziketa eta
Unibertsitatea

JARDUERA

JARDUERA
GIDATUAK

MALETA
IBILTARIAK

BIZITZEKO
HIRI BAT

INGURUMENEKO
GAIA

HEZKUNTZAETAPA

JARDUERA
GIDATUAK

BALIABIDE
OSAGARRIAK

Zuen ingurumen-lana erakutsi nahi diguzue?
Zure pausoen aztarna
Kontsumoa positiboan

Aztarna ekologikoa
Kontsumoa

Zinema eta ingurumeneko Ecozine
Jaialdiko film laburrak

Era askotako gaiak

Zuen ingurumen-lana erakutsi nahi diguzue?
Sendabide naturalen lantegia
Papera biziberritu
Natura sentitu

Osasuna eta baliabide naturalak
Hondakinak
Zentzumenak eta bioaniztasuna

Bisitak, erakusketa iraunkorrera
eta aldi baterakoetara

Ingurumena eta Jasangarritasuna

Akustikako ikasgela

Zarata

Dirurik gabeko
truke-merkatu txikia

Kontsumoa eta hondakinak

OHARRA: Talde txikiendako (15 lagun baino gutxiago) eskaintza eskariaren araberakoa izanen da, eta zerbitzua erabilgarri dagoenean.
Ahalik eta talde gehien elkartzen saiatuko da, ezaugarri berdintsuak badituzte.

Jarduera berria
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Etapa guztiak

Haur-Hezkuntza

Haur-Hezkuntza

06/
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Museoa zeureganatu
Espazioen erabilera Museoan
Nori zuzendua?: Etapa guztiak.
Zer da?: Ikastetxeak bere ingurumen-ekimenak
ikastetxetik kanpo zabaldu nahi baditu, Ingurumen
Hezkuntzako Museoaren instalazioak erabili ahal
ditu, baita hedabideak ere, edozein erakusketa, lan
eta hitzalditarako eta abarretarako...
Erabilgarri dauden instalazioak hauek dira: 70
lagunendako edukiera duen hitzaldi-aretoa, ikasgelak,
70 lagunendako edukiera duten bilera-aretoak eta
erakusketa ezberdinak (artistikoak, informatiboak eta
abar) eskaini ahal dituen erakusketa-gunea..

Nola hartu parte?: Aldez aurretik eginen da
erreserba 948 420 984 telefonoan edo hona
idatziz:museoeducacionambiental@pamplona.es.
Erreserba-datak guneetako
araberakoak izanen dira..

erabilgarritasunaren

Esploratzaile
Txikiak

Ontzi baten
gorabeherak

Zentzumenak basoan

Hondakinak

Iraupena: Ordubete.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Naturarekiko interesa eta
begirunea sustatzea.
Nola eginen dugu?: Naturan izaten diren
soinuak, koloreak eta testurak aurkeztuko ditugu,
eta, jolasen bidez, zein bere jatorriarekin lotuko
dugu.

Iraupena: Ordubete.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Kalean aurkitzen ditugun
hondakinetan arreta jarri, horien jatorrian eta
balizko helmugetan.
Nola eginen dugu?: Hirian barnako bidaiatxoa
eginen dugu, gure zentzumenak erabiliz,
hondakinei jarraipena egiteko eta ondorioak
ezagutzeko.

OHARRA: Haur-hezkuntzako jarduerak 4 urtetik
gorakoendako gomendatzen ditugu.

JARDUERA

BERRIA

OHARRA: Haur-hezkuntzako jarduerak 4 urtetik
gorakoendako gomendatzen ditugu.

Lehen-Hezkuntza

Lehen-Hezkuntza

1. Zikloa

1. Zikloa

Lehen-Hezkuntza

Lehen-Hezkuntza

2. Zikloa

2. Zikloa

08/
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UraSen bidaia
Ura
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Uraren zikloa ezagutzea,
elementu naturalekin zer nolako harremana duen,
eta agortzen den baliabide bat dela ulertzea.
Nola eginen dugu?: Bidaia bat eginen dugu, non
ezagutuko baititugu uraren zikloaren misterioa
eta uretan dagoen bizitza, eta ulertuko dugu
guztion artean zaintzeko beharra.

Paperik onena,
murriztea
Kontsumoa eta hondakinak
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Hondakin kopurua
murrizteak eta jokabide jasangarriagoak hartzeak
duen garrantzia ulertzea.
Nola eginen dugu?: Ginkana bat eginez,
hondakinei buruzko kontzeptu batzuk ikasiko
ditugu, eta nola murriztu irakatsiko digun buruhausgarri baten piezak jarriz joanen gara.

Zentzumenekin
esploratzen

Nafarroako
botika

Zentzumenak eta bioaniztasuna

Osasuna eta baliabide naturalak

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Gure zentzumen
zenbaitekin inguratzen gaituena esploratzen
ikastea, eta naturarekin elkar bizitzearen
garrantziaz jabetzea.
Nola eginen dugu?: Zentzumenekin jolasean
aurkituko dugu ingurumenak ematen digun
sorpresa bat edo beste, eta pentsatuko dugu nola
lor dezakegun naturarekin elkarbizitza hobea.

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Gure inguruko landareek
duten balio ekologikoaz ohartzea eta haiekin egin
ditzakegun sendagai batzuen berri izatea.
Nola eginen dugu?: Era praktiko eta bisualean,
Nafarroak bereak dituen zenbait sendabelar
ezagutuko ditugu, baita horien ezaugarriak
eta egin ahal diren produktuak ere. Amaitzeko,
poltsatxo sendagarriak eginen ditugu.

Lehen-Hezkuntza

3. Zikloa

3. Zikloa
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Eta zuk, zaborra
erosten duzu?

Zure energia
ezagutu

Kontsumoa eta hondakinak

Energia eta mugikortasuna

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Kontsumoaren eta
hondakinak sortzearen arteko harremana
ulertzea eta hondakin-kopurua murrizteko
aukerak jorratzea.
Nola eginen dugu?: Eguneroko zenbait egoera
antzeztuko ditugu, non ikusten ahalko baitugu
produktu bera kontsumituta ere sortutako
hondakin kopurua desberdina dela egoeratik
egoerara; hondakinak modu egokian sailkatuko
ditugu eta kopurua murrizteko alternatibak
bilatuko.

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Energiarekiko dugun
mendekotasunaren
inguruan
hausnartzea
eta ohitura-aldaketa sustatzeko garrantzia
azpimarratzea, energia aurreztekotan.
Nola eginen dugu?: Proben bitartez energiaiturri motak (jasangarriak eta ez-jasangarriak)
eta horien erabilerak ezagutuko ditugu; gure
energia-mendekotasunari erreparatuko diogu
eta ikusiko dugu nola eguneroko ohitura batzuk
aldatuta gure kontsumoa gutxitu dezakegun.

Maleta
ibiltariak

Lehen-Hezkuntza

Zer dira?: Material ibiltariak baliabide-sortak
dira (curriculuma aplikatzeko fitxak, neurgailuak,
etab.),
hezkuntza-maila
desberdinetarako
egokiak.
Nola parte hartu?: Maleta ibiltariak
erreserbatuko dira aurretik, eta eskariaren
araberako epe batez utziko zaizkie nahi
duten ikastetxeei, erabilgarri daudenean.
Beste
erreserba
batzuk
aurreikusita
ez badaude, ikastetxeek epea luzatu
ahalko dute. Erreserbak egin daitezke
museoeducacionambiental@pamplona.es
helbidera idatziz edo 948 14 98 04 telefonora
deituz.

Lehen-Hezkuntza
Ziklo guztiak
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Maleta ibiltariak:
Zaraten kontrato
ekipamendua
Zarata
Zer dauka?: Bi zarata-semaforo, bi sonometro,
lau grabagailu eta bi irakasle-gida, didaktikajarduera sorta eskaintzen dituena.
Zer landuko dugu?: Ekipamendu honen
bitartez soinua neurtzen ahalko dugu, zarataren
presentzia baloratzeko eta curriculumean
lantzeko, jarduera-proposamen baten bidez,
gelako giroa hobetzeko moduak.

Lehen-Hezkuntza

Lehen-Hezkuntza

Ziklo guztiak

Ziklo guztiak

Bigarren-Hezkuntza

Bigarren-Hezkuntza

12/
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Maleta ibiltariak:
Energia maleta
Energia
Zer dauka?: Elektrizitate kontsumoa neurtzeko
3 gailu, Natural Battery motako 2 bateria-joko, 2
luzagarri, 4 garraio-panel, “Mi primera guía sobre
el cambio climático” liburua, eta 2 irakasle-gida,
didaktika-jarduera sorta eskaintzen dituena.
Zer landuko dugu?: Maleta honen bitartez
honako gai hauek lantzen ahalko dira ikasgelan:
energia-iturriak, oharkabeko kontsumoa,
energia-aurrezkia,
energia
erabiltzearen
ondorioak, energia-mendekotasuna...

Maleta
BERRIA
ibiltariak:
Baratze-saskia
JARDUERA

Eskola-baratzea
Zer dauka?: Bost jolas tematiko eta baratzeari
buruzko buru-hausgarri bat, hezkuntza-etapara
egokituak eta didaktika-jarduera sorta eskaintzen
dituztenak.
Zer landuko dugu?: Saskiak baratzera
hurbiltzeko bidea emanen du jolasean, era
dibertigarri eta esperimentalean. Bereziki
erabilgarria den baliabidea da, eta baratzea
duten ikastetxeetarako osagarria.

Energia-aldaketa
Energia eta mugikortasuna
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Energia-iturri
diferenteak, Nafarroako energia-kontsumoa
eta horien ingurumen-eragina ezagutzea, eta
jabetzea eragin hori gutxitzeko beharrezkoa dela
energiarekiko dugun mendekotasuna aldatzea.
Nola eginen dugu?: Hainbat probaz osatutako
ginkana bat eginen dugu, non parte-hartzaileek
energia eta energiak duen eraginaren gainean
dakitena eta buru-argitasuna baliatu beharko
baitituzte, betiere gure energia-mendekotasuna
txikiagotze aldera.

Ez ezazu
mundua jan
Aztarna ekologikoa
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Gure aztarna
ekologikoaren berri izatea, eta horrek gizartean
eta ingurumenean duen eragina ezagutzea.
Nola eginen dugu?: Gure aztarna ekologikoa
kalkulatu ondoren, zenbait dinamikaren bitartez
aurkituko dugu horrek duen eragina; aztarna
hori gutxitzeko gaitasuna dugula egiaztatuko
dugu, hartara mundua ez jateko.

Bigarren-Hezkuntza

14/

Zer gehitzen
du zure
kontsumoak?

JARDUERA

BERRIA

Kontsumoa
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Zer eta nola erosten
dugun hausnartuko dugu, baita ere kontsumitzen
dugunaren jatorriari buruz, kontsumitzeko era
horren ondorioei eta alternatibei buruz.
Nola eginen dugu?: Egunero erabiltzen
diren produktuen jatorria ikertuko dugu, eta,
urrun sortuz gero, zergatik eta zein ondorioz.
Horretarako guztirako, dirurik gabeko trukemerkatua erabiliko dugu.

Zinema eta
Ingurumeneko
Ecozine Jaialdiaren
gazteen atala
Energia eta klima-aldaketa
Zinema eta Ingurumeneko Ecozine Jaialdiaren
gazteen atalaren azalpena ikusi ahal da
17. orrialdean.

Maleta
ibiltariak

Bigarren-Hezkuntza

Zer dira?: Material ibiltariak baliabide-sortak
dira (curriculuma aplikatzeko fitxak, neurgailuak,
etab.),
hezkuntza-maila
desberdinetarako
egokiak.
Nola parte hartu?: Maleta ibiltariak
erreserbatuko dira aurretik, eta eskariaren
araberako epe batez utziko zaizkie nahi
duten ikastetxeei, erabilgarri daudenean.
Beste
erreserba
batzuk
aurreikusita
ez badaude, ikastetxeek epea luzatu
ahalko dute. Erreserbak egin daitezke
museoeducacionambiental@pamplona.es
helbidera idatziz edo 948 14 98 04 telefonora
deituz.

Bigarren-Hezkuntza
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Maleta ibiltariak:
Motxila
klimatikoa
Energia eta klima-aldaketa
Zer dira?: Elektrizitate kontsumoa neurtzeko 2
gailu, luxometro bat, infragorrizko termometro
bat, 4 garraio-panel, luzagarri bat eta 2 irakaslegida, didaktika-jarduera sorta eskaintzen dituena.
Nola parte hartu?: Bizkar-zorro honen
bitartez honako gai hauek lantzen ahalko
ditugu ikasgelan: berotegi-efektua eta klimaaldaketa, ingurune-inpaktuak, oharkabeko
kontsumoa, energia berriztagarrien eta ez
berriztagarrien egoera Nafarroan, energiamendekotasuna...

Batxilergoa, Lanbide
Heziketa eta Unibertsitatea

Batxilergoa, Lanbide
Heziketa eta Unibertsitatea

Bigarren Hezkuntza,
Batxilergoa, Lanbide Heziketa
eta Unibertsitatea

16/
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Zure pausoen
aztarna

Kontsumoa
positiboan

Aztarna ekologikoa

Kontsumoa

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Gure aztarna
ekologikoaren berri izatea, eta horrek gizartean
eta ingurumenean duen eragina ezagutzea.
Nola eginen dugu?: Taldeka eta zenbait probaren
bitartez, gure pausoek uzten duten aztarna
ezagutuko dugu, bai eta jarduteko moduak ere
aztarna hori ahalik eta txikiena izan dadin.

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?: Zer eta nola erosten
dugun hausnartuko dugu, baita ere kontsumitzen
dugunaren jatorriari buruz, kontsumitzeko era
horren ondorioei eta alternatibei buruz.
Nola eginen dugu?: Egunero erabiltzen
diren produktuen jatorria ikertuko dugu, eta,
urrun sortuz gero, zergatik eta zein ondorioz.
Horretarako guztirako, dirurik gabeko trukemerkatua erabiliko dugu.

JARDUERA

BERRIA

Ecozine ingurumenari buruzko
nazioarteko zinema jaialdia
Era askotako gaiak
Nori zuzendua? Bigarren Hezkuntza, Batxilergo,
Lanbide Heziketa eta Unibertsitatea. Iruñeko
ikastetxeek lehentasuna izanen dutelarik.
Zer da? Ecozinek argitaratu gabeko film laburrez
gozatzeko aukera eskaintzen die ikasleei, parte
hartzen duten hezkuntza-etapetarako egokiak
baitira. Atal honen helburua da gure azturek duten
eraginaren inguruan informatzea eta sentsibilizatzea,
eta ulertzea irtenbideak gure esku daudela.
Saioetan ingurumen-hezitzaileak izanen dira, ikasleekin
solasaldia dinamizatuko dutenak. Proposamen
gehienak animaziozkoak dira, jatorrizko bertsioan,
azpitituluekin, eta ikasgelan lantzeko didaktika-

baliabideak dituzte lagungarri. Ikusle Gazteen Sarian
botoa eman dezakete emanaldira joaten direnek.
Jaialdiari buruzko informazioa webgune honetan ere
kontsulta daiteke: http://festivalecozine.es.
Nola hartu parte? Saioak doan dira, eta aurretik
izena eman behar da. 2020an, apirilaren 6an, 7an
eta 8an izanen da, egunero bi saiotan, 10:00etan eta
12:00etan, Iturramako Civivoxean (Ezkirotz k., 24).
Erreserbak egin daitezke educacionambiental@
pamplona.es helbidera idatziz edo 948 420 984
telefonora deituz.

Dibertsitate
Funtzionaleko Taldeak

Dibertsitate
Funtzionaleko Taldeak

Dibertsitate
Funtzionaleko Taldeak

Baliabide
Osagarriak
Jarduera
autogidatua
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Sendabide
naturalen
lantegia
Osasuna eta baliabide naturalak
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru
gomendatua: 15
Zer lortu nahi dugu?: Gure
inguruko landareek duten
balio ekologikoaz ohartzea
eta haiekin egin ditzakegun
sendagai batzuen berri izatea.
Nola
eginen
dugu?:
Dinamika baten bitartez
sendabelar batzuk ezagutuko
ditugu: haien ezaugarriak
eta haiekin lor daitezkeen
produktuak.
Amaitzeko,
poltsatxo sendagarriak eginen
ditugu.

Papera
biziberritu

Natura
sentitu

Hondakinak

Zentzumenak eta bioaniztasuna

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru
gomendatua: 15
Zer lortu nahi dugu?:
Urrezko hiru arauen (murriztea,
berrerabiltzea eta birziklatzea)
garrantzia
ulertzea
eta
birziklapen-prozesua bizitzea.
Nola eginen dugu?: Museoko
kontsumo- eta hondakingelan, urrezko hiru arauen
kontzeptua berrikusiko dugu
zenbait baliabide didaktikoren
bitartez, eta amaitzeko, paper
birziklatua egiteko lantegi
praktiko bat eginen dugu.

Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen kopuru
gomendatua: 15
Zer lortu nahi dugu?:
Zentzumenez
Nafarroako
naturara hurbiltzea.
Nola eginen dugu?: Ohikoak
eta ez horren ohikoak
diren elementu naturaletan
barnako entzumen-ibilbide
bat partekatzea.

JARDUERA

BERRIA

OHARRA: Talde txikiendako (15 lagun baino gutxiago) eskaintza eskariaren araberakoa izanen da, eta zerbitzua erabilgarri dagoenean.
Ahalik eta talde gehien elkartzen saiatuko da, ezaugarri berdintsuak badituzte.

Bisitak,
erakusketa
iraunkorrera
eta aldi
baterakoetara
Ingurumena eta Jasangarritasuna
Norentzat? Bigarren
Hezkuntzako, Batxilergoko,
Lanbide Heziketako,
Unibertsitateko eta Dibertsitate
Funtzionaleko taldeak.
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen
kopuru
gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?:
Askotariko ingurumen-baliabideak,
horien erabilerak eta gure esku
dauden irtenbideak hiri bizigarria
lortzen laguntzeko.

Baliabide
Osagarriak
Jarduera
autogidatua

Akustikako
Gela
Zarata
Nori zendua: Lehen
Hezkuntzako, Bigarren
Hezkuntzako, Batxilergoko,
Lanbide Heziketako,
Unibertsitateko eta Dibertsitate
Funtzionaleko taldeak.
Iraupena: Ordu eta erdi.
Parte-hartzaileen
kopuru
gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?:
Soinuaren ezaugarriak ezagutzeko
zenbait baliabide eta esperimentu.

Baliabide
Osagarriak
Jarduera
autogidatua

Dirurik gabeko
truke-merkatu
txikia
Kontsumoa eta hondakinak
Nori zendua: Ziklo guztiak.
Noiz:Hilabete
bakoitzeko
azkenengo astean, dirurik
gabeko truke-merkatua egiten
da museoan, eta bertan aukera
dago erabiltzeko moduan
dauden objektuak ekarri eta
gure interesekoa den beste
zerbaitekin trukatzeko.
Parte-hartzaileen
kopuru
gomendatua: 25
Zer lortu nahi dugu?:
Kontsumo-murrizketa
eta
berrerabilpena, gauzen erabileraaldia, kolektibitatea eta lankidetza.
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T. 948 149 804 / 948 420 984
museoeducacionambiental@pamplona.es

www.educacionambiental.pamplona.es
Goizez, asteartetik ostiralera 10:00-13:00 h.
Arratsaldez, asteartetik ostegunera 18:00-20:00 h.

f

facebook.com/museo.educacionambiental

t

twitter.com/MuseoEAPamplona

Errotazarko kalea z.g, 31014 Iruñea

