
Ikasturte 2018-19  
Eskola informazioa  

Ikasleentzako bisitak eta jarduerak  
eduki eta iraupena moldatutako 

 
Tarifak - BISITA (1 €)   

                        JARDUERA (1 €) 
 

Maila guztiak  
Talde bereziei bisita eta jarduera egokitutako  

Eskola unitarioetarako bisita eta jarduera moldatuta 
 
 

Erreserbak eta informazio: 
 

946.800.778 – laencartada@bizkaia.eus  

mailto:laencartada@bizkaia.eus


2018-19 
Jarduerak eta 
bisita bereziak 

HH 

LH 1 

LH  
2-3 

DBH 

Ardia eta artilea > Artilea zer den eta nola erabiltzen den ikasiko dugu, 
eta gero nere arditxoa egingo dugu etxera eramateko (HH eta ziklo 1.LH 

Ezagutu gure zuhaitzak > Lan-koadernoa osatuko dugu, hostoak eta 
fruituak bilduta gure parkean dauden zuhaitzak ezagutzeko, hala 
bertokoak nola kanpokoak (zikloak 1., 2. eta 3.) 

Eraman ezazu oroitzapen bat > Museoari egindako bisita amaitzeko, 
kollage bat egingo dugu eta fabrikan ateratako argazkia itsatsiko dugu 
bertan (zikloak 1., 2. eta 3.) 

Jolastu eta osatu esaldia > 4/5 laguneko taldetan igarkizun bat asmatu 
beharko dugu bisitan ikasitako ezagutzak erabiliz (zikloak 2. eta 3.) 

La Encartada Fabrika > Bisita egin bitartean lan-koaderno bat osatuko 
dugu, geografia, artisautzako prozesu eta prozesu industrialei, etab., 
gaiak lantzeko (zikloak 2. eta 3.)  

Txiki-ehungailuak > Eskuzko ehundegietan ehunduko dugu  (zik. 2. eta 3.) 

Orri-markatzailea egingo dugu > Kartoi mehera, artilea eta ohialak 
erabiliz, orri-markatzailea egingo dugu, irakurketa eta birziklatzea 
sustatzeko jarduera gisa (zikloak 2. eta 3.)  

Berdinak gara? > Fabrika bisitatu bitartean, bi langilek (1.900ekoa bata 
eta 2.000koa bestea) lan ingurunean izandako bizipenak eta esperientzia 
soziologikoak azalduko dituzte. Gero, taldeka, eztabaida egingo dugu, eta 
parte-hartzaileek lanaren bilakaera eta gaur egungo egoera ebaluatuko 
dituzte (ziklo 3. LH eta ziklo 1.DBH) 

Gymkana kooperatiboa  > egokituta, ikasturte-amaieretarako (HH, zikloak 
1., 2. eta 3.) 

Artilea jolastuz > Artilearekin collage bat egiten dugu eta gero etxera 
eramaten (HH eta ziklo 1.LH)   

Industria Iraultza > Energia-iturriak, anezka hegalaria, harigintza 
industriala, ehundegi mekanikoak, emankortasunaren gorakada, lan-
baldintzak, langileak eta kapitalismoa, zehazteko jarduera (2.DBH eta Btx.) 

Ardi argitxuek > Trebetasuneko eta lankidetzako joko  (10-30 ikasle) 
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