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BERTIZKO JAURERRIKO NATUR PARKEAREN 
ESKOLA PROGRAMA 

2022/2023 IKASTURTEKO JARDUEREN ESKAINTZA –  

UDAZKENEKO KANPAINA 

 

ERRESERBATU BISITA 

Natur Parkera eskola-bisita egiteko, beharrezkoa da aldez aurretik hitzartzea webguneko 
erreserba-sistemaren bidez:  

www.parquedebertiz.es/informacion-es/reservas/visitas-escolares.html# 

 

 

Leku paregabea da Bertiz ingurumen-hezkuntzako jarduerak egiteko.  

Parkeak eskaintzen duen hezkuntza-jardueraren helburua da ikasleak naturagune babestu 
honetara eta haren ingurunera, hots, Kantauri ibarretara hurbiltzea. Ezaugarri fisiko, biologiko, 
sozial eta kultural nagusiak erakutsiko dizkiegu, haien balio guztiak ezagutzea erraztu nahi du, 
azken finean. Natur Parkeak honako hezkuntza-baliabide hauek ditu: Naturaren Interpretazio 
Zentroa, lurraldearen maketa, ikus-entzunezkoen aretoak, jauregiko erakusketa ibiltariak, 
lorategi historiko-artistikoa, aisiarako eremua eta 2.000 hektarea baso baino gehiago.  

 

ALDERDI OROKORRAK: 

 Doako jarduera. 

 Parte-hartzaile kopurua, gehienez: irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduan hezkuntza-
etapa bakoitzerako ezarritako gehienezko ratioak betez: 

- Haur eta Lehen Hezkuntza: 50 

- Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa: 60 

- Lanbide Heziketako heziketa-zikloak: 40 

 Eskola-bisitak urriaren 1etik azaroaren 17ra egiten dira, astearte, ostegun eta 
ostiraletan, jaiegunetan izan ezik.  

 Irakasleek jarduera osoan egon behar dute taldearekin.  

 Komeni da arropa eta oinetakoak landa-jarduerarako egokiak eta euriarekiko 
erresistenteak izatea.  

 Hamaiketakoa jardueraren ordutegitik kanpo egin behar da, aurretik edo ondoren.  
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BISITA-MOTAK/ JARDUERAK 

 

HAUR HEZKUNTZAKO IKASLEENTZAKO JARDUERAK  

 
JARDUERA: BERTIZKO LORATEGI HISTORIKO-ARTISTIKOA 

BISITATZEA 

Iraupena:  Ordubete eta erdi. 
Egin daitezkeen 
txandak: 

10:15etik 11:45era 
12:00etatik 13:30era 

 

Helburuak  Naturaz gozatzea 

 Hainbat espezie ezagutzea eta haiek bereizten ikastea. 

 Natura-ingurune eta ingurumenarekiko errespetuzko jokabide 
arduratsuak sustatzea. 

Edukiak 1. Basoko eta lorategiko izaki bizidunak 

2. Landareek bizitzeko behar dutena 

3. Pertsonek naturan dituzten ohituren garrantzia 

Jardueraren 
programa 

 Taldeari harrera Harrera Etxolan 

 Lorategi historiko-artistikora sartzea eta jarduera patioan aurkeztea. 

 Lorategi historiko-artistikoa bisitatzea eta han jarduerak egitea. 

 Bateratze-lana eta agurra.  

 Inkesta eta amaierako balorazioa (irakasleak eta hezitzaile-taldea) 
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LEHEN HEZKUNTZAKO, BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILERGOKO IKASLEENTZAKO 
JARDUERAK 

 
 JARDUERA: BERTIZKO BASOA BISITATZEA 

Iraupena:  Ordubete eta erdi. 
Egin daitezkeen 
txandak: 

10:15etik 11:45era 
12:00etatik 13:30era 

 

Helburuak  Naturaz gozatzea 

 Bertizko Jaurerria ezagutaraztea 

 Parkeko natura-balio nagusiak ezagutzea 

 Baso atlantikoa eta haren ezaugarriak ezagutzea 

 Natura-ingurune eta ingurumenarekiko errespetuzko jokabide arduratsuak 
sustatzea. 

Edukiak* 1. Bertizko Jaurerriko Natur Parkea: historia, kokapena, ingurunea. 

2. Baso atlantikoko fauna eta flora 

3. Egur hilaren garrantzia basoan. 

4. Baso- eta ibai-sistemaren balio ekologikoak.  

5. Pertsonek natura-ingurunean dituzten ohituren garrantzia. 

Jardueraren 
programa  

 Taldeari harrera Harrera Etxolan 

 Lorategi historiko-artistikora sartzea eta jarduera patioan aurkeztea. 

 Parkearen maketaren azalpena/interpretazioa 

 Bisita eta jarduerak basoan.  

 Basoko HIDEra sartzea. 

 Bateratze-lana eta agurra.  

 Inkesta eta amaierako balorazioa (irakasleak, ikasleak eta hezitzaile-taldea) 

*Edukiak kasuan kasuko eskola-curriculumera egokituko dira.  
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JARDUERA: PISTA-JOKOA LORATEGI HISTORIKO-ARTISTIKOAN 
Iraupena:  Ordubete eta erdi. Egin daitezkeen 

txandak: 
10:15etik 11:45era 
12:00etatik 13:30era 

 

Helburuak  Naturaz gozatzea 

 Hainbat landare-espezie ezagutzea eta bereizten ikastea. 

 Espezie autoktonoak eta exotikoak bereiztea. 

 Talde-lana sustatzea. 

 Natura-ingurune eta ingurumenarekiko errespetuzko jokabide arduratsuak 
sustatzea. 

Edukiak 1. Bertizko Jaurerriko Natur Parkea: historia, kokapena, ingurunea. 

2. Lorategi historiko-artistikoa 

3. Bertizko Lorategi historiko-artistikoko espezie nagusiak: identifikazioa eta 
ezaugarriak. 

4. Pertsonek natura-ingurunean dituzten ohituren garrantzia. 

Jardueraren 
programa 

 Taldeari harrera Harrera Etxolan 

 Lorategi historiko-artistikora sartzea eta jarduera patioan aurkeztea. 

 Parkearen maketaren azalpena/interpretazioa. 

 Ikus-entzunezkoaren proiekzioa (20 min). 

 Pista-jokoa Lorategi historiko-artistikoan. 

 Bateratze-lana eta agurra.  

 Inkesta eta amaierako balorazioa (irakasleak, ikasleak eta hezitzaile-taldea). 

*Edukiak kasuan kasuko eskola-curriculumera egokituko dira.  

 

BI JARDUERAK KONBINATU ETA EGUN BEREAN EGIN 
DAITEZKE 

HORRETARAKO, 10:15ETIK 13:30ERA BITARTEKO TXANDA ERRESERBATU BEHAR DA. 
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BASOA BEREN KABUZ BISITATU 

Basoa beren kabuz bisitatu dezakete, hau da, parkeko hezitzaile-taldearen laguntza gabe. 
Horretarako, beharrezkoa da aldez aurretik horren berri ematea parkeko taldeari, posta 
elektroniko bidez, honako alderdi hauek adierazita: 

 

Ikastetxearen/Entitatearen 
izena 

 

Herria   

Bisitaren eguna  

Bisitaren ordutegia  

Taldearen hezkuntza-zikloa  

Parte-hartzaile kopurua   

Egin behar duten ibilbidea  

Egin behar duten jarduera-
mota 

 

Norekin jarri harremanetan  

Harremanetarako telefonoa  

Harremanetarako helbide 
elektronikoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur Parkeari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure webgunea: 
www.parquedebertiz.es 

Eskola-programari buruzko edozein informazio edo zalantzatarako, jarri harremanetan parkeko 
taldearekin cinberti@navarra.es helbidean edo 948 59 24 21 telefonoan. 
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