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Haur eta gaztetxo batzuk, Kutxa fundazioak iaz antolatu zituen udalekuetan, Ekoguneko parkean eta Donostiako portuan. KUTXA FUNDAZIOA

INGURUA
EZAGUTZEKO
UDALEKUAK
Natura eta teknologia berriak ardatz nagusiak
izanik, Kutxa fundazioak lau udaleku mota
antolatu ditu Donostia inguruan, 3 eta 17 urte
bitarteko haurrentzat eta gaztetxoentzat,
udan ikasiz ederki pasa dezaten.
Eureka zientzia museoan liluratu egingo dira. KUTXA FUNDAZIOA

B

este urte betez
Kutxa fundazioa
osatzen duten
hainbat entitatek
udalekuak antolatu dituzte Donostia inguruan.
3 eta 17 urte bitarteko haurrek eta
gaztetxoek gozatu ahal izango
dute Ekoguneak, Eureka zientzia
museoak, Tabakalerako Kutxa
Kulturrek, Kutxa Kuboak eta Gipuzkoa Solidarioak antolatu dituzten jarduerekin.
Lau udaleku mota diseinatu dituzte: Ekoguneko udalekuak,
Ekoguneko ludoteka, Kutxarekin
Donostia ezagutu eta udaleku
teknologikoa. Aurtengo lemak
dioen moduan, Udara da, eta gozatu egin behar da!
Udaleku hauek eskari handia
izaten dute, eta jadanik ia toki
gehienak beteta daude. Uztaileko
udalekuetarako izen ematea
ekainaren hasieran itxiko da, eta
abuztuko udalekuetarakoa, uztailean.
Ekogunean bost astetarako egitaraua antolatu dute. Aurtengo
lema Ekogunea deskubritu da,

eta helburu nagusia «ingurumenarekin kontaktu zuzena» izatea
da, Jon Ander Galarraga Ekoguneko udalekuen arduradunak
azaldu duenez.
7-12 urte bitarteko gaztetxoentzat, bost aste horietan bilduko
diren gaztetxoek Ekoguneko bazter guztiak deskubritzeko aukera
izango dute. Aste bakoitzean, gai
jakin bat jorratuko dute: bizidunak, esplorazioa, koloreak, hizkuntzak eta mitologia.
Aldi berean, eta Galarragaren
arabera, «etxeko marka» bihurtu dena, baratzea eraikitzea izango da bertaratukoen eginbeharra.
Astearen arabera, jarduna ere ezberdina izango da baratzean.
Gaztetxoek baratzea nola eraldatzen den ikusteko aukera izango
dute.
Ekoguneko ludoteka 3-6 urte
bitarteko haurrentzat izango da,
eta udalekuen dinamika bertsua
izango badute ere, euren adinera
egokituko dira ekintza guztiak.
Hala ere, garrantzitsuena kanpora irtetea da. Galarragak dioenez,
«gaur egungo haurrek ez dituzte
identifikatzen inguruneko hain-

bat txoko edota paisaia, ez dute
harremanik naturarekin». Eta
harreman eta ezagutza falta horri
aurre egiteko, bost astetan zikintzeko, deskubritzeko, harritzeko,
ezagutzeko... aukera izango dute.
Jardueretan haurren autonomiari eutsi nahi diote, taldeetako dinamika kooperatiboetan aritzen
diren bitartean.
Egonaldian asteak edota egun
solteak ere aukeratu daitezke.
www.ekogunea. eus helbidean
lor daiteke informazio gehiago.
Halaber, erreserbak egin daitezke
943-55 20 20 telefono zenbakira
deituta edo mezu bat bidalita
erreserbak@ekogunea.eus helbide elektronikora.

DONOSTIA BERTATIK
BERTARA EZAGUTU
Donostia ezagutu udalekuak
Ekogunea, Tabakalerako Kutxa
Kultur, Kutxa Kuboa, Eureka
zientzia museoa eta Gipuzkoa Solidarioa erakundeen artean antolatu dituzte, 3 urtetik 12 urte bitarterako haurrentzat eta gaztetxoentzat.
Bi adin taldetan banatuta ariko

dira: 3-6 urte bitartekoak talde
batean, eta 7-12 urte bitartekoak
bestean. Donostia eta Donostiako
txokoak bertatik bertara ezagutuko dituzte, baina ardatz nagusi
bati jarraituz ibili beharko dira
aurkikuntza lanetan: ehunak eta
koloreak. Bi asteko programa da,
eta, joaten diren tokira joaten direla, ehunekin eta koloreekin ariko dira.

ZIENTZIA UDALEKUAK
Eureka zientzia museoak udako
oporretarako Zientzia Txokoa izeneko udaleku irekia antolatu du.
4-10 urte bitarteko haurrek jarduera ugariz gozatuko dute: zientzia ikuskizunak, eskulanak, museoko aretoetara bisitak, kirol jarduerak kanpoaldean eta planetarioko saioak.
Udaleku teknologikoak ere antolatuko dira Eureka zientzia museoan. Alde batetik, robotika eta
bideo jokoak lantzeko, kezka berriak erakusten dituzten 8-17 urte
bitarteko gazteentzat. Eginez ikasi eta dibertitzea da helburua.
Ikasleek robotak diseinatu eta
eraikitzean, egitura, mekanika,

zinematika, geometria, trigonometria, elektronika, logika, programazioa eta informatika baliatu beharko dituzte. Bideo jokoen
sormen eta programazio prozesuan, arazoei irtenbidea aurkitzeko garrantzitsuak diren hainbat
alderdi kontuan hartu beharko
dituzte.
Halaber, udaleku teknologikoetan, dronekin eta gasolinazko
autoekin aritzeko aukera ere
izango da. Dronei buruzko tailerra 11 urtetik gorako gaztetxoentzat da. Partaide bakoitzak bere
3D dron pertsonalizatua eramango du etxera, bere irrati-kontrol
igorgailu, bateria eta kargagailu
eta guzti. IK gasolina bidezko autoen muntatze eta gidatze tailerra
12 urtetik aurrerako haurrentzat
da. Irrati kontrolezko autoaren
atalak aztertuko dituzte, funtzionamendua, osagai bakoitzak zer
egiten duen ikasi, eta abar.
Eureka museoan izango diren
zientzia udalekuei buruzko informazio gehiago, berriz, telefonoz
lor daiteke, 943-01 29 00 zenbakira deituta, edo helbide honetan:
www. eurekamuseoa.es.

