


Bisita gidatua museora:

Animalia aretora bisita gidatua:

Plastination aretora bisita gidatua:

Bisita gidatuak
erakusketa iraunkorrera

(50 min.)

Areto konkretuetara bisita 
gidatua egin daiteke, aldez 

aurretik eskatuta.

Ekosistema desberdinetako 
animaliak ezagutuko dira 
kontaktu zuzenaren bidez.Orain, 
gainera, zefalopodoak eta 
marmokak gertutik ezagutzeko 
aukera izango dugu! 

Giza-anatomiaren eta beste 
animalia batzuen anatomiaren 
konparaketaren inguruko bisita.

1.

1. Tailerrak
2. Planetariuma 2D
3. Erakusketa iraunkorra

Begirale gabeko bisita (erakusketa iraunkorra osatzen 
duten 7 zientzia-aretoetako modulu interaktiboak) egin nahi 
izanez gero, zein ordutan egin nahi den adierazi behar da. 
Taldea osatzeko gutxienez 15 ikasle beharko dira. 
Derrigorrezkoa da arduradun bat taldearekin egotea.

Goi-denboraldietan aforoa mugatua da.

Lau hizkuntzatan eskaintzen dira jarduerak: euskaraz, 
gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez.

Ludikoagoa den zerbaitetarako 
denbora izanez gero, froga 
itzazue gure simulagailuak.

Museoko erakusketa iraunkorre-
ko areto tematikoetan zeharre-
ko bisita gidatua, taldearen 
maila edo beharretara moldatua 
(50 minutu baino gehiago behar 
dira museoko areto guztiak 
ikusteko).

Irakasleek eskura dituzte material didaktikoak 
www.eurekamuseoa.es webgunean edo 943 012 917 telefonoan.

Jarduerak

Simulagailuak

berritua



¿  

943 012 917
erreserbak@eurekamuseoa.es

2 jarduera gidatu: Ikasleko 7,00 €

Ikasleko 9,50 €

Ikasleko 9,50 €

Ikasleko 9,50 €

DOAN

3 jarduera gidatu:

Irakasleek:

“Egin genetika” tailerra:

“Anatomia bisita/tailerra” (disponibilitatearen arabera):

2.

Ez ahaztu...

Ikastetxearen datu guztiak eskura izatea. 
Aurre-konfirmazioa jaso eta hurrengo 30 egunetan totalaren 
diru-sarrera egitea. Ondoren diru-sarreraren 
egiaztagiria erreserbak@eurekamuseoa.es edo faxez 
943 012 981 bidali beharko duzue.
Bisitaren egunean harreran erreserba-konfirmazioa 
erakutsi eta etorritako ikasle kopurua jakinarazi, behar 
izanez gero, ordainketa egokitzeko.

Prezioak

erreserbak
Informazioa eta



 

3.

Garraio partikularrean
Irun/Frantzia - Donostia: 
A63 - A8 - Donostiaruntz - 5. irteera – Ospitaleak – Miramongo 
Teknologia Parkea
Bilbo -Donostia: 
A-8: 9B irteera - Ospitaleak - Miramon Teknol. parkea
N-I: Amara, 7. irteera, Anoetako estadioa, Ospitaleak, Tek. Parkea.
Gasteiz - Donostia: 
N-I, 9B irteera - Ospitaleak - Miramongo Teknologia Parkea
Iruñea - Donostia: 
A-15- N-I - 9B irteera - Ospitaleak - Miramongo Teknologia Parkea

GPS: 43º  17' 30.55'' - 1º 59' 4,59''

Garraio publikoan
D-Bus, Donostiako Tranbia Konpainia:
31. linea (Aiete-Ospitaleak)
35. linea (Arriola, Antiguo, Ospitaleak)
28. linea (Amara-Hospitaleak)
17. linea (Gros)

Trenez
RENFE: Donostiako Norteko tren-geltokia
FEVE: Amara-Anoetako geltokia

Mikeletegi pasealekua 43-45, 20009 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)

Nola iritsi e
ta planoa



Tailerrak Planetariuma 2D Erakusketa iraunkorra

Animalia: Nor bizi da hor?
Bost zentzumenekin

Bisita gidatua museora

Animalia: Ba al zenekien?
Esperimentatu 

Kartoizko suziriaren 
sekretua 

Bisita gidatua museora

Animalia: Non bizi dira?
Uraren hamaika aurpegiak

Kartoizko suziriaren 
sekretua
Zeruko mugimenduak

Bisita gidatua museora

Animalia: Diruditena al dira?
Urtaroak (Astronomia)
Presio atmosferikoa
Kimikaren magia
Math Mistery Box I

Kartoizko suziriaren 
sekretua
Zeruko mugimenduak

Bisita gidatua museora

Lurra Unibertsoan
Kimikaren magia

Elektrizitatea
Math Mistery Box II

Eboluzioa
Izarrak
Unibertsora begira 

Bisita gidatua museora
Bisita gidatua Plastination

Bisita gidatua Animalia-ra

Kimika badago!
Zelulen mundua
Elektrizitatea
Anatomia

Eboluzioa
Energia bizia
Izarrak

Bisita gidatua museora

Akzioa...erreakzioa!
Elektrizitatea
Egin genetika
Mugimenduaren fisika
Anatomia

Eboluzioa
Energia bizia
Izarrak
Asteroide eta kometak
Planetak

Bisita gidatua museora

Berritua Ikus-entzunezko ekoizpena

Planetarium, zuzeneko saioaBerria

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe

Pe
Pe

Pe

Pe

Pe

Pz

Pz

Pz

Unibertsora begira Pz

Pz

4.

Pe

Pe

Pe

HAUR 
HEZKUNTZA

BATXILERGOA

LEHEN HEZKUNTZA 
(1. zikloa)

LEHEN HEZKUNTZA 
(2. zikloa)

LEHEN HEZKUNTZA 
(3. zikloa)

BIGARREN 
HEZKUNTZA 

(1. zikloa)

BIGARREN 
HEZKUNTZA 

(2. zikloa)

Polaris   

Begira, begira... zelula bat da aretora

Bisita gidatua Plastination

Bisita gidatua Animalia-ra
aretora

Bisita gidatua Plastination

Bisita gidatua Animalia-ra
aretora

Pz



Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)

Tailerrak
Planetariuma

Animalia: Nor bizi da hor?

Bost zentzumenekin: 

erakusketa iraunkorrera
Bisita gidatuak

info + 1. orrianHaur hezk
untza

5.

(50 min.)

Hego poloko pinguino bidaiari batek 
eta Ipar poloko hartz dibertigarri batek 
Lurraren inguruan eta Martetik 
Sarturnora bidaia egingo dute. 
Abentura zientifiko harrigarri honetan 
Lurreko poloetan gaua hain luzea 
izatearen arrazoia zein den ikasiko 
dute, baita planetek elkarren artean 
dituzten antzekotasunak zein ezber-
dintasunak ere.

Animalia aretoan bizi diren 
animalia batzuk ikusi eta ukituko 
ditugu. Zeintzuk bizi dira uretan? 
Zeintzuk oihanean? Leunak dira 
ala latzak? Eta tailerra olagarro eta 
marmoka berriekin osatuko dugu!

Bost zentzumenen deskribapena, 
funtzioak eta erabilera, museoko 
moduluekin esperimentatuz. 

berritua

Polaris: 



 
   

Animalia: Ba al zenekien...?

Esperimentatu: 

Kartoizko suziriaren sekretua: 
Ikus-entzunezko ekoizpena (45 min.) 

Lehen hez
kuntza

[1. eta 2. m
aila]

6.

Tailerrak
(50 min.)

Planetariuma

Animalia aretoan bizi diren animalia 
batzuk ikusi eta ukituko ditugu eta 
beraien inguruko bitxikeriak ezagutuko 
ditugu. Eta tailerra olagarro eta 
marmoka berriekin osatuko dugu!

Eguzki Sistema osatzen duten 
elementuen deskribapena eta 
ezaugarriak. Planetetara bidaia.

Materia, bolumen edo presio kontzep-
tuen ezagutza modu praktiko eta 
partizipatiboan, zuzeneko esperimenta-
zioaren bidez.

erakusketa iraunkorrera
Bisita gidatuak

info + 1. orrian

berritua



 

Animalia: Non bizi dira?

Uraren hamaika aurpegiak:

Zeruko mugimenduak: 
Zuzeneko saioa (50 min.)

   

7.

Planetariuma

Tailerrak
(50 min.)

Animaliak eta beraien ekosistemak.
Urtarrak dira? Lurtarrak dira? 
Zeintzuk dira beraien estrategiak? 
Animalia aretoan ikusi eta ukituko 
ditugu. Eta tailerra olagarro eta 
marmoka berriekin osatuko dugu!

Ura, bere ezaugarriak eta egoerak; 
nahasketak, disoluzioa eta 
iragazketa. Zikloa, tratamendua 
eta kontsumo-arduradunaren 
garrantzia.

erakusketa iraunkorrera
Bisita gidatuak

info + 1. orrianLehen hez
kuntza

[3. eta 4. 
maila]

Kartoizko suziriaren sekretua: 
Ikus-entzunezko ekoizpena (45 min.) 

Lurraren errotazio eta translazioa, 
gaua eta eguna, sateliteak. Ilargiaren 
faseak, izarrak eta konstelazioak.

Eguzki Sistema osatzen duten 
elementuen deskribapena eta 
ezaugarriak. Planetetara bidaia.berritua



 

Planetariuma
  

Animalia: Diruditena al dira?

Urtaroak (Astronomia):

Presio atmosferikoa:

Kimikaren magia:

8.

Tailerrak
(50 min.)

Zeruko mugimenduak: 
Zuzeneko saioa (50 min.)

Kartoizko suziriaren sekretua: 
Ikus-entzunezko ekoizpena (45 min.) 

Lurraren errotazio eta translazioa, 
gaua eta eguna, sateliteak. Ilargiaren 
faseak, izarrak eta konstelazioak.

Eguzki Sistema osatzen duten 
elementuen deskribapena eta 
ezaugarriak. Planetetara bidaia.

Lehen hez
kuntza

[5. eta 6. m
aila]

erakusketa iraunkorrera
Bisita gidatuak

info + 1. orrian

Animalia guztiak ez dira diruditena. Batzuk 
pozoitsuak dirudite, besteak ondo kamu-
flatzen dira. Animalia aretoan ikusi eta 
ukituko ditugu. Eta tailerra olagarro eta 
marmoka berriekin osatuko dugu!

Urtaroak, Eguzkiaren itxurazko mugimen-
dua, egunaren iraupena, Lurraren ardatzaren 
inklinazioa eta translazio-mugimendua.

Presio atmosferikoa ezagutuko dugu 
esperimentuak eginez eta eguneroko bizitzan 
duen eragina aztertuz. 

pH-a, dentsitatea, gainazal tentsioa edo 
polimeroak bezalako kontzeptu kimikoen 
ezagutza, eguneroko bizitzako erreakzio 
eta prozesu kimikoak eginez.

Math Mistery Box I:
Ikasleek, talde-lana egin beharko dute eta 
beraien ezagutza matematikoak erabili 
beharko dituzte hainbat erronka gainditzeko: 
kandaduz eta giltzaz itxitako hainbat kutxa 
irekitzea lortu beharko dute. 

berritua



 
   

Lurra Unibertsoan:

Begira, begira... zelula bat da:

Elektrizitatea:

Eboluzioa:
Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)

Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)
Izarrak:

Unibertsora begira:

Planetariuma

9.

Tailerrak
(50 min.)

Zuzeneko saioa (50 min.)
Unibertsoko sekretu batzuk ezagutuko 
ditugu. Lurra eta Eguzkia. Planetak, 
nebulosak, izarrak eta galaxia.

Biziaren sorrera Lurrean. Charles 
Darwin eta eboluzioaren teoria. Izarren 
eraketa. Eguzkiaren mugimendua 
zeruan.

Bigarren h
ezkuntza

[1. eta 2. m
aila]

Eguzki Sistemaren egitura. Gorputz 
astralak. Orientazioa eta zeruko behaketa. 
Planisferio bat nola egin eta erabili. 

Kimikaren magia:
pH-a, dentsitatea, gainazal tentsioa edo 
polimeroak bezalako kontzeptu kimikoen 
ezagutza, eguneroko bizitzako erreakzio 
eta prozesu kimikoak eginez.

Izarren eta gizakiaren ezagutzaren 
eboluzioa aztertuko dugu. Nebulosak, 
izar-kumuluak, pulsarrak eta zulo 
beltzak ezagutuko ditugu.

Laborategiko arauak, zelula, mikrosko-
pioaren  erabilera, zelula-moten laginak 
prestatzea, identifikatzea eta haiek 
behatzea. 

Elektrizitatearen oinarriak ezagutuko 
ditugu, plasmazko bola, Van der Graaf 
sorgailua, Faradayren kaiola, Tesla 
sorgailua, etab. erabiliz.

Math Mistery Box II:
Ikasleek, talde-lana egin beharko dute eta 
beraien ezagutza matematikoak erabili 
beharko dituzte hainbat erronka gainditze-
ko: kandaduz eta giltzaz itxitako hainbat 
kutxa irekitzea lortu beharko dute. 

- erakusketa iraunkorrera
- Animalia aretora

Bisita gidatuak

info + 1. orrian

berritua



 
   

Kimika badago!

Zelulen mundua:

Anatomia (2 ordu):

10.

PlanetariumaTailerrak
(50 min.)

Energia bizia:
Ikus-entzunezko ekoizpena (40 min.)

Bigarren h
ezkuntza

[3. eta 4. 
maila]

Elektrizitatea:
Elektrizitatearen oinarriak ezagutuko 
ditugu, plasmazko bola, Van der Graaf 
sorgailua, Faradayren kaiola, Tesla 
sorgailua, etab. erabiliz.

Unibertsora begira:
Zuzeneko saioa (50 min.)
Unibertsoko sekretu batzuk ezagutuko 
ditugu. Lurra eta Eguzkia. Planetak, 
nebulosak, izarrak eta galaxia.

Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)
Izarrak:

Izarren eta gizakiaren ezagutzaren 
eboluzioa aztertuko dugu. Nebulosak, 
izar-kumuluak, pulsarrak eta zulo beltzak 
ezagutuko ditugu.

Eboluzioa:
Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)
Biziaren sorrera Lurrean. Charles 
Darwin eta eboluzioaren teoria. Izarren 
eraketa. Eguzkiaren mugimendua 
zeruan.

Atomoa eta taula periodikoa. Lotura 
kimikoak. Talde lana estruktura 
kimikoak irudikatzeko. Erreakzio eta 
esperimentuak. 

Ardi-erraien disekzioa, organoak 
ezagutu eta bihotza miatzeko. 
Tailer hau Plastinatuen aretora 
egingo den bisita batekin osatuko 
da.

Zelula moten sailkapena, mikrosko-
pioaren erabilera, zelula-laginen 
prestakuntza eta behaketa.

Gure gizarteak energiarekin duen 
harremana. Energia berriztagarriak. 

- erakusketa iraunkorrera
- Animalia aretora

Bisita gidatuak

info + 1. orrian

berritua



Akzioa... erreakzioa!

Egin genetika (2 ordu):

Mugimenduaren fisika:
Asteroide eta kometak:

Planetariuma

11.

Tailerrak
(50 min.)

Zuzeneko saioa (50 min.)

“Metodo zientifikoa”, laborategiko 
segurtasun-neurriak, erreakzio kimiko 
baten prestakuntza autonomoa, 
azido-base, erredox eta katalisi-
erreakzioak. 

Elektrizitatea:
Elektrizitatearen oinarriak ezagutuko 
ditugu, plasmazko bola, Van der Graaf 
sorgailua, Faradayren kaiola, Tesla 
sorgailua, etab. erabiliz.

Anatomia (2 ordu):
Ardi-erraien disekzioa, organoak 
ezagutu eta bihotza miatzeko. 
Tailer hau Plastinatuen aretora egingo 
den bisita batekin osatuko da.

Giza DNAren erauzketa eta bisualiza-
zioa eta fikziozko osasun-kasuen edo 
kasu kriminalen  analisi elektroforetikoa.

Newtonen mekanikaren oinarrizko 
legeak; erorketa askea, masa-zentroa, 
higidura zirkularra, giroskopioa. 

Eboluzioa:
Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)
Biziaren sorrera Lurrean. Charles Darwin 
eta eboluzioaren teoria. Izarren eraketa. 
Eguzkiaren mugimendua zeruan.

Energia bizia:
Ikus-entzunezko ekoizpena (40 min.)

Ikus-entzunezko ekoizpena (30 min.)
Izarrak:

Izarren eta gizakiaren ezagutzaren eboluzioa 
aztertuko dugu. Nebulosak, izar-kumuluak, 
pulsarrak eta zulo beltzak ezagutuko ditugu.

Gure gizartearen harremana
energiarekin. Energia berriztagarriak. 

Eguzki Sistemako objektu ezezagun hauen 
ezaugarri fisikoak, jatorria, mugimenduak 
eta abar azalduko dizkizuegu.  

Batxilergoa

Planetak:
Ikus-entzutezko ekoizpena (30 min) 
“Eguzki-Sisteman barrenako bidaia” saioan, 
Marteren gainazala, Jupiterreko hodeiak eta  
Saturnoren eraztunak ezagutuko ditugu eta 
planetak osatu zireneko garaia ekarriko 
dugu gogora.

berria

- erakusketa iraunkorrera
- Animalia aretora

Bisita gidatuak

info + 1. orrian

berritua




