
URAREN INGURUKO HEZKUNTZA 
BALIABIDEEN GIDA

- ESKOLAKO AGENDA 21 -



Uraren baliabideen gida honen helburua eskolek Uraren gaian sakont-
zen jarraitzeko ateak irekita uztea da. Horrela, Oarsoaldean nahiz Gi-
puzkoa osoan natur baliabide honekin eta urari lotutako ekosistemekin 
lotura duten irteera gidatuak edo gaikako tailerrak eskaintzen dituzten 
erakunde nahiz elkarteen hezkuntza programen deskribapen bat jasot-
zen da esku artean duzun liburuxka honetan. 

Gida honen helburua ikasturtez ikasturte hazten joatea da, Eskolako 
Agenda 21 hezkuntza programan ikasturte bakoitzean aztertzen den 
ingurumen edo iraunkortasun gaiarekin lotutako baliabideak barnera-
tuko baitira.

Beraz, iraunkortasunaren aldeko ezagupenak handitu nahi izanez gero, 
murgildu zaitez gida honen edukietan!!

OARSOALDEAN
Añarbeko Uren mankomunitateak eskaintzen dituen bisita gidatuak

Añarbeko Uren mankomunitateak eskaintzen dituen bisita gidatuak honakoak dira: 

 Añarbeko urtegia
 Astigarragan kokatutako Petritegiko edateko uren tratamendurako planta (bisitak urria eta ekaina bitar-
 tean antolatzen dira –aste bakoitzean bisita bat, ordu bateko iraupenarekin-) 

Añarbeko Urak-ekin harremanetan jartzeko bideak: 

- Helbidea: Errotaburu Pasealekua 1, 6. solairua
                   20018 Donostia
- Telefono zenbakia: 943 213 199
- Fax  zenbakia: 943 216 017
- Posta elektronikoa:  oficinas@agasa.es (orokorra) edo abastecimiento@agasa.es (bisita gidatuetarako)
- Web gunea: www.agasa.es 

Itsas Gela ingurugiro eskola
Itsasoaren inguruko ingurumen hezkuntzako ekintzak antolatzen dituen elkartea da. Elkarteak eskaintzen 
duen hezkuntza programa Mater Kantauriko eskola-ontzian garatzen da. Eskola-ontzian itsasoari lotutako 
aberastasuna, ekosistemak eta hauskortasuna lantzen dira tailerren nahiz irteera bidez. 

Mater ontzian honako jarduerak antolatzen dira:

 Itsas tailerrak
 Ontzian irteerak
 Bisita gidatuak Pasaialdetik (Batelerak, Lafayette, Victor Hugo, Blas de Lezo, Zabarre, Itsastarrak)
 Bisita didaktikoa ontzira
 Egonaldiak ontzian
 Kostako txangoak (Platako itsasargia, Kala Bursa ezagutuz, Jaizkibelgo ingurumena, Ulia didaktikoa) 
 Alokatzeak 

Itsas Gela elkartearekin harremanetan jartzeko bideak: 

- Helbidea: Euskadi etorbidea, z/g, (Ciriza eraikina). 20110, Trintxerpe. 
- Telefono zenbakia: 619 814 225
- Fax zenbakia: 943 490 831 
- Posta elektronikoa: itsasgela@hotmail.com 
- Web gunea: www.itsasgela.org 

Albaola elkart ea
Elkartearen helburua Euskal Herriko itsas ondarea mantentzea, babestea eta ezagutaraztea da. Bere jar-
duera nagusienetako bat antzina erabilitako ontzi tradizionalen erreplikak egitea da, baina baita ere ontzien 
inguruko ikerketa lanak, espedizioak, itsas kulturen arteko topaketak, ekitaldi ezberdinak eta ingurumen 
ekimenen antolaketa. 

Honakoak dira elkarteak bere jarduerak ezagutu asmoz, antolatzen dituen bisita gidatuak: 

 Ontziola ontzi tradizionalen ikerketa eta eraikuntza zentroa 
 Elkarteak arrauna eta bela tradizionalak ezagutarazteko egiten dituen saioak 

www.izadi21.net    
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Albaola elkartearekin harremanetan jartzeko bideak: 

 Ontziolara bisitak egiteko:

- Kokapena: Donibane kalea, 23. 20110, Pasai Donibane.  
- Telefonoa: 943 494 521
- Posta elektronikoa: albaola@albaola.com 

 Itsas nabigazioari lotutako bisitak egiteko: 

- Telefonoa: 943 344 478
- Posta elektronikoa: albaola@albaola.com 
- Elkartearen web gunea: www.albaola.com 

Aiako Harria Parke Naturala eta urari lot utako ekosistemak
Aiako Harria Parke Naturalean urari lotutako intereseko gune ezberdinak aurki daitezke (Añarbeko urtegia 
eta basoak, Malbazarko hezegunea, etab.):

 Malbazargo hezegunea, anfibioen bidetik 
 Ibaietako basoa
 Añarbeko urtegia eta basoak: hariztia eta pagadia ezagutzeko irteerak 

Bisita gidatu hauek ekainetik urriaren 12ra arte antolatzen dira (igande eta jai egunak barne hartuz). Erre-
serbak egiteko bideak honakoak dira:

- Aiako Harria Parke Naturaleko harrera eta informazio bulegoa: bertara iristeko, GI-3671 edo GI-3672 
  errepideetatik, Astigarragarantz hartu behar da bidea. Aiako Harria Parke Naturalaren seinaleak jarrai-
  tu, Perurena tabernatik pasa eta azkenik Listorreta-Barrengoloia atsedenlekuetara iritsi arte. Ordutegia: 
  urtean zehar, larunbata eta igandeetan 10etatik 14etara. Uztaila eta abuztuan, ostegunetan eta ostira-
  letan ere bai , ordutegi berean.

- Errenteriako Turismo Bulegoa: erreserba telefono bidez (943 449 638) edo posta elektroniko bidez egin 
  daiteke (turismo@errenteria.net). 

Arditurri interpretazio zentroa
Arditurriko meatzetako laborategiaren eraikin zaharra birgaitu ondoren Interpretazio Zentroan bihurtu dute. 
Bertan, informazio-euskarri modernoen bitartez, Aiako Harria Parke Naturaleko ondarearen, kulturaren 
eta naturaren aberastasuna modu bizi eta didaktikoan ezagutzera ematen da. Arditurriko meatzeak, hain 
zuzen, Parke Naturalaren bihotzean daude kokaturik. 

Interpretazio zentroa bisitatzeko aukeraz gain, irteera gidatuak ere antolatzen dira:

 Bisita estandarra
 Abenturaz betetako bidaia
 Tren Berdea+Arditurri+museoak (Luberri ikasgune geologikoa eta Herri Musikaren Txokoa)
 Taldeei zuzendutako bisita egokituak (asteartetik ostegunera) 

Arditurri interpretazio zentroarekin harremanetan jartzeko moduak (erreserbak):

- Helbidea: Arditurri bidea, 3. 20180 Oiartzun
- Telefonoa: 943 494 521
- Posta elektronikoa: arditurri@arditurri.com 
- Web gunea: www.arditurri.com 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

INTERPRETAZIO ZENTROA

Uztailak 1 – irailak  30
Asteartetik larunbatera 10:00-14:00 / 16:00-19:00

Igande eta jai egunak 10:00-14:00

Urriak 1 – ekainak 30

Asteartetik ostiralera 10:00-14:00

Larunbatak 10:00-14:00 / 16:00-18:00

Igande eta jai egunak 10:00-14:00

IRTEERA GIDATUAK

Bisita estandarra (ordu bat)

Uztailak 1 – irailak  30
Asteartetik larunbatera 10:00-13:00 / 16:00-18:00

Igande eta jai egunak 10:00-13:00

Urriak 1 – ekainak 30

Asteartetik ostiralera 10:00-13:00

Larunbatak 10:00-13:00 / 16:00-17:00

Igande eta jai egunak 10:00-13:00

Abenturaz betetako bidaia (2 ordu)

Uztailak 1 – irailak  30 Astelehenetik ostiralera 10:00-11:30-13:00-16:00

Urriak 1 – ekainak 30 Astelehenetik ostiralera 10:00-11:30-13:00-15:30

Tren Berdea, Arditurri eta Luberri 
museoa (urte osoan zehar)

Asteazkenetan 09:15etan

Tren Berdea, Arditurri eta Herri Mu-
sikaren Txokoa (urte osoan zehar)

Ostegunetan 09:15etan

Tren Berdea eta Arditurri (urte osoan 
zehar)

Astearteetan 09:15etan eta 10:15etan

Arritxulo aterpetxean ikastetxeei zuzendutako eskaintza
Arritxulo Aterpeko haur eta gazteentzako aisialdi eskaintza Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago, Natura izanik lantzen den gai nagusia. 

Honakoak dira ikastetxeei zuzendutako ekintzak:

 Adina eta gaiaren arabera moldatutako tailerrak 
 Jolas kooperatiboak (tartean uraren jolasak)
 Gaubelak
 Denbora librean erabiltzeko jolasak 

Arritxulo aterpetxeko arduradunekin harremanetan jartzeko moduak:

- Helbidea: Aritxulegi bidea. 20180 Oiartzun 
- Telefonoa: 943 580 010
- Posta elektronikoa: info@arritxulo.org 
- Web gunea: www.arritxulo.org 
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAN

Algorri , Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio Zentroa
Ura baliabideari lotutako ekosistemei dagokionez, interpretazio zentro honetan honako eskaintza dute:

 Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako “Kostaldeko Ekosistemak” izeneko 3 orduko unitate didaktikoa
 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzendutako “Marearteko Zabalgunea” izeneko 6 orduko
 unitate didaktikoa

Era berean, interpretazio zentroan honako jarduerak ere antolatzen dituzte:

 Interpretazio-erakusketa
 Ikus-entzunezkoak
 Ikasleentzako hezkuntza-lantegiak
 Ikerketa
 Laborategia
 Liburutegia
 Irteera gidatuak: 

- Bisita geologikoa
- Txalupaz ibilbidea
- Azalpen geologikoa 
- Itsaslabarretik Trekkina 

Algorri interpretazio zentroarekin harremanetan jartzeko bideak: 

- Helbidea: Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio Zentroa 
                  Juan Belmonte, 21, 20750 Zumaia
- Telefono zenbakia: 943 143 100
- Posta elektronikoa: algorri@zumaia.net 
- Web gunea: www.algorri.eu

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urtarriletik Ekainera

Asteartetik larunbatera 09:00-13:30 / 16:00-18:30

Larunbatak 10:00-13:30 / 16:00-19:30

Igande eta jai egunak 10:00-13:30

Uztailetik Irailaren 15era Egunero 10:00-13:30 / 16:00-19:30

Irailaren 16tik Abendura

Asteartetik ostiralera 09:00-13:30 / 16:00-18:30

Larunbatak 10:00-13:30 / 16:00-19:30

Igande eta jai egunak 10:00-13:30

Azpeitiko Ingurugiro Etxea

Ingurugiro Etxeak uraren zikloa lantzeko honako bisitak egiteko aukera eskaintzen du:

 Nuarbeko urtegia (Azpeitia) 
 Ibai-Ederko edateko uren araztegia (Deba)
 Lasaoko ur zikinen araztegia (Zumaian kokatuta)
 Igarako errota: antzinatik datozen uraren ohiko erabilerak ezagutzeko 

Era berean, Ingurugiro Etxeak museoan bertan eskaintzen den ingurumen hezkuntzako programa bereziak 
antolatzen ditu, ziklo eta mailaka antolatzen direnak. Horrekin batera, museoko web gunean uraren garran-
tziaz jabetzeko informazio eta galdera-erantzun sorta interesgarria aurki daiteke.  

Ingurugiro Etxeak, era berean, honako zerbitzuak eskaintzen ditu: 

 Iraunkortasunaren inguruko gaikako erakusketak
 Iraunkortasunean espezializatutako dokumentazio zentroa
 Bideoteka

Ingurugiro Etxearekin harremanetan jartzeko bideak:

- Helbidea: Loiola auzoa, 1. 20730, Azpeitia
- Telefono zenbakia: 943 812 448
- Posta elektronikoa: museo@ingurugiroetxea.org
- Web gunea: www.ingurugiroetxea.org 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urte osoan zehar irekita

Astelehenetik ostiralera 10:00-13:30 / 15:00-17:30

Larunbatak 10:00-13:30 / 15:30-17:30

Igandeak 10:00-13:00

Kristina Enea, Donostiako Ingurumen Baliabideen Etxea
Uraren gaiari dagokionez, Ingurumen Baliabideen Etxeak eskola zentroei zuzendutako honako tailerrak 
eskaintzen ditu iraila eta ekaina bitartean: 

 Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako “Ttanttaka” izeneko ngurumen hezkuntzako lantegia. Parte 
 hartzaileek froga ezberdinak gaindituz ur tantak lortu behar dituzte eta ondoren ura zentzuz kudeatzeko
 jokoak egiten dituzte. Iraupena ordu eta erdikoa da eta iraila-ekaina bitartean antolatzen da. 

 Bigarren Hezkuntzako nahiz Batxilergoko ikasleei zuzendutako “Fakt-Ura” izeneko lantegia. Iraupena 
 ordu eta erdikoa da, eta helburua ur faktura batetan agertzen diren kontzeptuak lantzea da, atzetik 
 dauden zerbitzu guztiak ikusiz eta horren atzean dauden kostuez jabetuz. Era horretan, ikasleek uraren
 ziklo osoa aztertzen dute. 

Orokorrean natur baliabideak modu arduratsuan erabili eta kudeatzeari dagokionez, Ingurumen Baliabideen 
Etxean Kontsumo Iraunkorrerako Gela ere badago. Bisita gidatuak eta lantegi didaktikoen bidez honako 
ingurumen arloak lantzen dira:

- Hondakinak
- Energia
- Ura
- Bidezko merkataritza
- Erosketa Publiko Berdea
- Eraikuntza Iraunkorra
- Erosketa saskia
- Turismoa 
- Mugikortasuna
- Bulego berdea

Bisita gidatuen eta lantegien iraupena ordu eta erdikoa izaten da, doakoa da eta urria-ekaina bitartean 
antolatzen dira aipatu ekintzak. Kontsumo Iraunkorreko Gelaren hezkuntza eskaintzaren edukia Lehen 
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza zein Batxilergoko ikasleei egokitzeko aukera dago. 
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 unitate didaktikoa

Era berean, interpretazio zentroan honako jarduerak ere antolatzen dituzte:

 Interpretazio-erakusketa
 Ikus-entzunezkoak
 Ikasleentzako hezkuntza-lantegiak
 Ikerketa
 Laborategia
 Liburutegia
 Irteera gidatuak: 

- Bisita geologikoa
- Txalupaz ibilbidea
- Azalpen geologikoa 
- Itsaslabarretik Trekkina 

Algorri interpretazio zentroarekin harremanetan jartzeko bideak: 

- Helbidea: Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio Zentroa 
                  Juan Belmonte, 21, 20750 Zumaia
- Telefono zenbakia: 943 143 100
- Posta elektronikoa: algorri@zumaia.net 
- Web gunea: www.algorri.eu

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urtarriletik Ekainera

Asteartetik larunbatera 09:00-13:30 / 16:00-18:30

Larunbatak 10:00-13:30 / 16:00-19:30

Igande eta jai egunak 10:00-13:30

Uztailetik Irailaren 15era Egunero 10:00-13:30 / 16:00-19:30

Irailaren 16tik Abendura

Asteartetik ostiralera 09:00-13:30 / 16:00-18:30

Larunbatak 10:00-13:30 / 16:00-19:30

Igande eta jai egunak 10:00-13:30

Azpeitiko Ingurugiro Etxea

Ingurugiro Etxeak uraren zikloa lantzeko honako bisitak egiteko aukera eskaintzen du:

 Nuarbeko urtegia (Azpeitia) 
 Ibai-Ederko edateko uren araztegia (Deba)
 Lasaoko ur zikinen araztegia (Zumaian kokatuta)
 Igarako errota: antzinatik datozen uraren ohiko erabilerak ezagutzeko 

Era berean, Ingurugiro Etxeak museoan bertan eskaintzen den ingurumen hezkuntzako programa bereziak 
antolatzen ditu, ziklo eta mailaka antolatzen direnak. Horrekin batera, museoko web gunean uraren garran-
tziaz jabetzeko informazio eta galdera-erantzun sorta interesgarria aurki daiteke.  

Ingurugiro Etxeak, era berean, honako zerbitzuak eskaintzen ditu: 

 Iraunkortasunaren inguruko gaikako erakusketak
 Iraunkortasunean espezializatutako dokumentazio zentroa
 Bideoteka

Ingurugiro Etxearekin harremanetan jartzeko bideak:

- Helbidea: Loiola auzoa, 1. 20730, Azpeitia
- Telefono zenbakia: 943 812 448
- Posta elektronikoa: museo@ingurugiroetxea.org
- Web gunea: www.ingurugiroetxea.org 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urte osoan zehar irekita

Astelehenetik ostiralera 10:00-13:30 / 15:00-17:30

Larunbatak 10:00-13:30 / 15:30-17:30

Igandeak 10:00-13:00

Kristina Enea, Donostiako Ingurumen Baliabideen Etxea
Uraren gaiari dagokionez, Ingurumen Baliabideen Etxeak eskola zentroei zuzendutako honako tailerrak 
eskaintzen ditu iraila eta ekaina bitartean: 

 Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako “Ttanttaka” izeneko ngurumen hezkuntzako lantegia. Parte 
 hartzaileek froga ezberdinak gaindituz ur tantak lortu behar dituzte eta ondoren ura zentzuz kudeatzeko
 jokoak egiten dituzte. Iraupena ordu eta erdikoa da eta iraila-ekaina bitartean antolatzen da. 

 Bigarren Hezkuntzako nahiz Batxilergoko ikasleei zuzendutako “Fakt-Ura” izeneko lantegia. Iraupena 
 ordu eta erdikoa da, eta helburua ur faktura batetan agertzen diren kontzeptuak lantzea da, atzetik 
 dauden zerbitzu guztiak ikusiz eta horren atzean dauden kostuez jabetuz. Era horretan, ikasleek uraren
 ziklo osoa aztertzen dute. 

Orokorrean natur baliabideak modu arduratsuan erabili eta kudeatzeari dagokionez, Ingurumen Baliabideen 
Etxean Kontsumo Iraunkorrerako Gela ere badago. Bisita gidatuak eta lantegi didaktikoen bidez honako 
ingurumen arloak lantzen dira:

- Hondakinak
- Energia
- Ura
- Bidezko merkataritza
- Erosketa Publiko Berdea
- Eraikuntza Iraunkorra
- Erosketa saskia
- Turismoa 
- Mugikortasuna
- Bulego berdea

Bisita gidatuen eta lantegien iraupena ordu eta erdikoa izaten da, doakoa da eta urria-ekaina bitartean 
antolatzen dira aipatu ekintzak. Kontsumo Iraunkorreko Gelaren hezkuntza eskaintzaren edukia Lehen 
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza zein Batxilergoko ikasleei egokitzeko aukera dago. 



Zientziaren Kutxagunea
Urarekin zerikusia duten ekintzei dagokionez, honako hezkuntza tailerrak eskaintzen dituzte:

 Haur hezkuntza: “Xanpa tantaren bidaia”
 Lehen Hezkuntzako 2. zikloa: “Uraren hamaika aurpegiak”
 Lehen Hezkuntzako 3. zikloa: “Uraren zikloa”
 Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa: “Metereologia”

Erreserbak egin edo informazio gehigarria lortzeko bideak:

- Helbidea: Mikeletegi, 43. 20.009 Donostia
- Telefonoa: 943 012 478 (informazioa) eta 943 012 917 (erreserbak)
- Arreta ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 16:30etara. 
- Posta elektronikoa: kutxaespacio@kutxagunea.org (informazioa) edo reservas@kutxagunea.org  
  (erreserbak)
- Web orria: www.miramon.org 

Euskal Izurde eta Balezaleen Elkart ea
Itsasoa eta zetazeoen inguruko ezagutza eta sentsibilizazioa landu asmoz, E.I.B.E elkarteak ikastetxeei 
zuzendutako programak antolatzen ditu. 

Elkartearekin harremanetan jartzeko moduak:

- Telefono zenbakia: 630 440 827
- Posta elektronikoa: zetazeoak@eibeh.org
- Web gunea: www.eibeh.org  

DebaNatura ingurumen heziketarako proiektua
Debako Kultur Elkarteak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak “Debanatura” ingurumen hezkuntzako proiektua 
abiarazi zuten 2007. urtean. Uraren gaiari dagokionez, honako lantegiak eskaintzen dira:

 “Gure kostaldeko sekretuak (itsasbazterra eta estuarioak)”: Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa
 “Flysch-eko zientzilariak”: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 
 “Itsas biologoa”: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 
 “Padurak ezagutzen”: Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa. 
 “Uraren tailerra”: Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa. 

Elkartearekin harremanetan jartzeko moduak:

- DebaNatura natur gela: Debako Kultur Elkartea, J.M. Ostolaza kalea, 20. 820 Deba. 
- Telefono zenbakia: 943 191 172
- Posta elektronikoa: debanatura@hotmail.com
- Web gunea: www.ostolaza.org  

 

Plaiaundi parke ekologikoa
Txingudiko Ekoetxean eskola zentroei zuzendutako itsas ekosistemei buruzko hezkuntza programak disei-
natzen dituzte. Honakoak dira antolatutako jarduerak: 

 Txingudi Ekoetxean harrera eta interpretazio zentroa erakustea
 Parkean zehar ibilaldi gidatua bertako paisaia, flora eta fauna ezagutzeko. 
 Jaitzubiako heze gunean (Hondarribia) ibilaldi gidatuak

Ingurumen Baliabideen Etxeak, era berean, honako zerbitzuak eskaintzen ditu: 

• Ingurumen gaietako dokumentazio zentroa
• Ingurumen hezkuntzako jarduerak
• Antolatutako ikastaro eta hitzaldietarako heziketa gela 
• Gaikako erakusketa ibiltariak

Kristina Enea Ingurumen Baliabideen Etxearekin harremanetan jartzeko bideak:

- Helbidea: Mandasko Dukearen pasealekua, 66, 20012 Donostia-San Sebastián 
- Telefono zenbakia: 943 453 526
- Posta elektronikoa:  cristinaenea@donostia.org 
- Web gunea: www.cristinaenea.org 
 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urte osoan zehar irekita
   Astelehenetik larunbatera 09:30-13:30 / 15:00-19:00

   Igande eta jaiegunak 10:00-13:30

Agorregi burdinola
Agorregi burdinola XVIII. mendeko instalazio hidraulikoa da, zaharberritze lanei esker egun martxan dagoe-
na. Eskuragarri dauden lehen datuek burdinola XV. Mendean kokatzen dute.

Euskal Herrian Erdi Aroaz geroztik erabili izan da ura energia sortzeko. Agirietan jasota dagoenez, garai 
hartakoa izango zen Agorregiko burdinola. Bertan burdina lortzen zen, gero lantegi txikietara eraman eta 
lantzeko. Lanerako lehengaiak burdin harria, egur-ikatza eta erreketako ura ziren. Errotetan berriz, gari edo 
arto alea xehetuz irina lortzen zen.

Agorregiren originaltasuna uraren aprobetxamendurako sisteman datza. XVIII. mendean egindako erabe-
rritze lanetan antepara edo ur-deposituak altuera ezberdinetan mailakatzen dituzte, ur berdina behin eta 
berriz erabiltzeko aukera lortuz eta ur arazoak konponduz.

Eskola zentroei zuzendutako bisita gidatuak, urritik ekainera bitartean, asteazken eta ostiraletan egin 
daitezke.  

- Helbidea: Aia-Pagoeta, Iturrarango aparkalekutik edo Manterola baserritik oinezkoen bidea hartuz 
        iristen da bertara. 
- Telefono zenbakia: 943 835 389 
- Web gunea: www.aiapagoeta.com 
- Posta elektronikoa: iturraran@gipuzkoa.net 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urritik ekainera

Asteazken eta ostiralak (eskolei 
zuzenduta)

Aldez aurretiko erreserba eginez 
(normalean 11:30etan)

Igande eta jaiegunak 10:00-14:00 

Abuztua Asteartetik igandera 10:00-14:00

Uztaila eta iraila
Ostiralak, larunbatak, igandeak 
eta jaiegunak

10:00-14:00



Zientziaren Kutxagunea
Urarekin zerikusia duten ekintzei dagokionez, honako hezkuntza tailerrak eskaintzen dituzte:

 Haur hezkuntza: “Xanpa tantaren bidaia”
 Lehen Hezkuntzako 2. zikloa: “Uraren hamaika aurpegiak”
 Lehen Hezkuntzako 3. zikloa: “Uraren zikloa”
 Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa: “Metereologia”

Erreserbak egin edo informazio gehigarria lortzeko bideak:

- Helbidea: Mikeletegi, 43. 20.009 Donostia
- Telefonoa: 943 012 478 (informazioa) eta 943 012 917 (erreserbak)
- Arreta ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 16:30etara. 
- Posta elektronikoa: kutxaespacio@kutxagunea.org (informazioa) edo reservas@kutxagunea.org  
  (erreserbak)
- Web orria: www.miramon.org 

Euskal Izurde eta Balezaleen Elkart ea
Itsasoa eta zetazeoen inguruko ezagutza eta sentsibilizazioa landu asmoz, E.I.B.E elkarteak ikastetxeei 
zuzendutako programak antolatzen ditu. 

Elkartearekin harremanetan jartzeko moduak:

- Telefono zenbakia: 630 440 827
- Posta elektronikoa: zetazeoak@eibeh.org
- Web gunea: www.eibeh.org  

DebaNatura ingurumen heziketarako proiektua
Debako Kultur Elkarteak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak “Debanatura” ingurumen hezkuntzako proiektua 
abiarazi zuten 2007. urtean. Uraren gaiari dagokionez, honako lantegiak eskaintzen dira:

 “Gure kostaldeko sekretuak (itsasbazterra eta estuarioak)”: Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa
 “Flysch-eko zientzilariak”: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 
 “Itsas biologoa”: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat. 
 “Padurak ezagutzen”: Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa. 
 “Uraren tailerra”: Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei zuzendutakoa. 

Elkartearekin harremanetan jartzeko moduak:

- DebaNatura natur gela: Debako Kultur Elkartea, J.M. Ostolaza kalea, 20. 820 Deba. 
- Telefono zenbakia: 943 191 172
- Posta elektronikoa: debanatura@hotmail.com
- Web gunea: www.ostolaza.org  

 

Plaiaundi parke ekologikoa
Txingudiko Ekoetxean eskola zentroei zuzendutako itsas ekosistemei buruzko hezkuntza programak disei-
natzen dituzte. Honakoak dira antolatutako jarduerak: 

 Txingudi Ekoetxean harrera eta interpretazio zentroa erakustea
 Parkean zehar ibilaldi gidatua bertako paisaia, flora eta fauna ezagutzeko. 
 Jaitzubiako heze gunean (Hondarribia) ibilaldi gidatuak

Ingurumen Baliabideen Etxeak, era berean, honako zerbitzuak eskaintzen ditu: 

• Ingurumen gaietako dokumentazio zentroa
• Ingurumen hezkuntzako jarduerak
• Antolatutako ikastaro eta hitzaldietarako heziketa gela 
• Gaikako erakusketa ibiltariak

Kristina Enea Ingurumen Baliabideen Etxearekin harremanetan jartzeko bideak:

- Helbidea: Mandasko Dukearen pasealekua, 66, 20012 Donostia-San Sebastián 
- Telefono zenbakia: 943 453 526
- Posta elektronikoa:  cristinaenea@donostia.org 
- Web gunea: www.cristinaenea.org 
 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urte osoan zehar irekita
   Astelehenetik larunbatera 09:30-13:30 / 15:00-19:00

   Igande eta jaiegunak 10:00-13:30

Agorregi burdinola
Agorregi burdinola XVIII. mendeko instalazio hidraulikoa da, zaharberritze lanei esker egun martxan dagoe-
na. Eskuragarri dauden lehen datuek burdinola XV. Mendean kokatzen dute.

Euskal Herrian Erdi Aroaz geroztik erabili izan da ura energia sortzeko. Agirietan jasota dagoenez, garai 
hartakoa izango zen Agorregiko burdinola. Bertan burdina lortzen zen, gero lantegi txikietara eraman eta 
lantzeko. Lanerako lehengaiak burdin harria, egur-ikatza eta erreketako ura ziren. Errotetan berriz, gari edo 
arto alea xehetuz irina lortzen zen.

Agorregiren originaltasuna uraren aprobetxamendurako sisteman datza. XVIII. mendean egindako erabe-
rritze lanetan antepara edo ur-deposituak altuera ezberdinetan mailakatzen dituzte, ur berdina behin eta 
berriz erabiltzeko aukera lortuz eta ur arazoak konponduz.

Eskola zentroei zuzendutako bisita gidatuak, urritik ekainera bitartean, asteazken eta ostiraletan egin 
daitezke.  

- Helbidea: Aia-Pagoeta, Iturrarango aparkalekutik edo Manterola baserritik oinezkoen bidea hartuz 
        iristen da bertara. 
- Telefono zenbakia: 943 835 389 
- Web gunea: www.aiapagoeta.com 
- Posta elektronikoa: iturraran@gipuzkoa.net 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Urritik ekainera

Asteazken eta ostiralak (eskolei 
zuzenduta)

Aldez aurretiko erreserba eginez 
(normalean 11:30etan)

Igande eta jaiegunak 10:00-14:00 

Abuztua Asteartetik igandera 10:00-14:00

Uztaila eta iraila
Ostiralak, larunbatak, igandeak 
eta jaiegunak

10:00-14:00



Txingudiko Ekoetxearekin harremanetan jartzeko moduak:

- Helbidea: Pierre Loti ibilbidea, 20304 Irun
- Telefono zenbakia: 943 619 389
- Posta elektronikoa: plaiaundi@ej-gv.es edo txingudiekoetxea@hotmail.com 
- Web gunea: www.euskadi.net/txingudi 

EGUTEGIA ORDUTEGIA

Udaberria-Uda
Astelehenak eta jaiegunak 10:00-14:00 / 16:00-19:00

Lanegunak 09:00-15:00 / 16:00-19:00

Udazkena-Negua
Astelehenak eta jaiegunak 10:00-14:00 / 16:00-17:30

Lanegunak 09:00-15:00 / 15:30-17:30

Arkakako interpretazio zentroa
Eskaintzen diren urari buruzko ingurumen zerbitzuak honakoak dira:

 “Erreka ezagutu” diaporama digitala
 Zentral hidroelektrikoa
 Amundarain errekari buruzko erakusketa iraunkorra
 “Ura gunea” 

Taldeei zuzendutako bisita gidatuak antolatzeko, aldez aurretik erreserba eginez gero, astean zehar ekin-
tzak antolatzen dituzte. 

Interpretazio zentroko arduradunekin harremanetan jartzeko moduak:

- Telefono zenbakia: 943 887 562
- Posta elektronikoa: kulturazaldibia@infonegocio.com
- Web gunea: www.zaldibia.net 

Gipuzkoako Ur Kontsort zioaren eskaintza
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak honako instalazioetara bisitak egiteko aukera eskaintzen du:

 Urtegiak (Beasain, Azpeitia, Eibar eta Legazpikoak)
 Edateko uren tratamendurako plantak (Beasain, Legazpi, Azpeitia, Mendaro, Aretxabaleta) 
 Ur zikinen tratamendurako araztegiak (Legorreta, Urretxu, Azpeitia, Zumaia, Zarautz, Deba, Mutriku eta  
 Elgoibar) 

Bisita horien osagarri moduan, Ur Kontsortzioak “URA: gure altxorrik handiena” izeneko ikas materiala ere 
eskaintzen du (2 sakontasun mailekin; Lehen Hezkuntza 2. eta 3. zikloko ikasleei zuzendutakoa batetik, eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta hortik gorako mailetako ikasleei zuzendutakoa bigarrena). 

Erreserbak egiteko edo informazio gehiago lortzeko, honako bideak erabili daitezke:

- Helbidea: Blanca Vinuesa eraikina, Portuetxe, 16, 1º solairua, 20018 Donostia
- Telefono zenbakia: 943 311 801
- Fax zenbakia: 943 211 959
- Posta elektronikoa: martintxo@gipuzkoakour.com 
- Web gunea: www.gipuzkoakour.com Web gunea: www

www.izadi21.net    

Para contactar con el centro de interpretación, se pueden utilizar los siguientes medios: 

- Dirección: Pierre Loti, 20304 Irun
- Número de teléfono: 943 619 389
- Correo electrónico: plaiaundi@ej-gv.es o txingudiekoetxea@hotmail.com 
- Página web: www.euskadi.net/txingudi 

CALENDARIOHORARIO

Primavera-Verano
Lunes y festivos10:00-14:00 / 16:00-19:00

Días laborables09:00-15:00 / 16:00-19:00

Otoño-Invierno
Lunes y festivos10:00-14:00 / 16:00-17:30

Días laborables09:00-15:00 / 15:30-17:30

Centro de interpretación del agua de Arkaka
Los servicios de carácter ambiental ligados al agua que se ofertan son los siguientes: 

 Audiovisual “Conocer el río”
 Módulo sobre la central hidroeléctrica 
 Exposición permanente sobre la regata Amundarain 
 Módulo “Agua para beber” 

A la hora de organizar visitas guiadas dirigidas a grupos, se recomienda realizar las reservas con antela-
ción (sobre todo para visitas guiadas que se quieran realizar entre semana).  

Información y reservas: 

- Número de teléfono: 943 887 562
- Correo electrónico: kulturazaldibia@infonegocio.com
- Página web: www.zaldibia.net 

Ofert a educativa del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa organiza visitas guiadas a las siguientes instalaciones: 

 Los embalses de Azpeitia,Beasain Eibar y Legazpi
 Estaciónes de Tratamiento de Agua Potable de Beasain, Legazpi, Azpeitia, Mendaro y Aretxabaleta
 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Legorreta, Urretxu, Azpeitia, Zumaia, Zarautz, Deba,  
 Mutriku y Elgoibar

Como complemento a dichas visitas guiadas, el Consorcio ofrece material didáctico ligado al ciclo integral 
del agua (“El agua, fuente de riqueza”). Dicho material didáctico presenta dos niveles de profundización: 
por un lado, material dirigido al alumnado de Primaria de 2º y 3º ciclo, y del otro, material para el alumnado 
de Secundaria y ciclos superiores).  

Para realizar las reservas o para mayor información, se puede contactar con el Consorcio a través de los 
siguientes medios: 

- Dirección: edificio Blanca Vinuesa, Portuetxe, 16, 1ª planta. 20018 Donostia
- Número de teléfono: 943 311 801
- Número  de fax: 943 211 959
- Correo eletrónico: martintxo@gipuzkoakour.com 
- Página web: www.gipuzkoakour.com 

www.izadi21.net    




