HELBURUA:
Errekaren edo ibaiaren ertzetan aurkitzen diren zabor motak aztertu eta ondorioak ateratzea.
LEKUA:
Sistiaga errekan eta Urola ibaian.
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ERREKA / IBAIA AZTERTZEN

IRAUPENA:
Ordu bat eta 30 minutu inguru.
PROZEDURA:
Azterketa hiru puntutan egingo da: Sistiaga errekan
(Igarako errota aurrean), Hartzubiko zubian eta Damasoneko zubian. Hirugarren mailako gela bakoitza puntu batean kokatuko da. Laugarren mailakoak
modu berean antolatuko dira.
Behaketa orria banaka bete eta gero, jasotako emaitzak gelaz gela aztertu eta bateratu egingo dira,
maila bereko ikasleek aztertutako ibaiari buruzko informazioa bere osotasunean izan dezaten. Ondoren, gela bakoitzeko proposamenak (gehienez 6-8) Ingurumen Batzordera eramango ditu gelako
ordezkariak, han adosteko. Udalari luzatutako proposamenak, berriz, zikloka aurkeztuzko dira.
IBAIAREN BEHAKETA
Jar zaitez errekari/ibaiari begira eta bete ondorengo galdeketegia:
• Data:
• Gaurko eguraldia
Eguzkitsua

Lainotua

KOKAPENA
• Errekaren edo ibaiaren izena:
• Jende gutxi ala asko bizi da inguruan?
• Etxebizitzak edo baserriak daude?
• Industriarik ba al dago inguruetan?

Euritsua

INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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• Erreka edo ibaia garbi dagoela uste al duzu?
• Zein koloretakoa da ura?
Gardena
Berdea
Gainazalean olioak eta aparrak ditu
• Zer adierazi nahi ote du horrek?
• Zaborrik ikusten al da?
Ondorengo zabor mota hauetakoren bat ikusi al duzu?
Zure erantzuna baiezkoa bada egin gurutzea laukitxoan
Plastikoa:
Kartoia eta papera:
Beira:
Metala:
Besterik:
• Nola iritsi dira bertara?
• Nork garbitu beharko luke?

INGURUMEN ETA LURRALDE
ANTOLAMENDU SAILA

• Nola hobetu daiteke egoera hori?

DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

• Zer egiteko prest zaude?

EMAITZEN LABURPENA
Osa ezazu ondorengo lerroaldea ikastetxeko Ingurumen Batzordeak zure ekarpena izan dezan:
errekan edo ibaian zabor asko / nahiko / gutxi / bat ere ez ikusi dut,
gehienbat
Egoera hori hobetzeko prest nago ekintza hauek aurrera eramateko
Aldi berean, ikastetxeari proposamen hauek egin nahi dizkiot

eta Udalari, berriz, beste hauek

