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1. Dokumentuaren xedea 

 Dokumentu honen xedea Haurren Auzoa proiektuaren bidez, Gasteizko Alde Zaharreko 

hainbat espazio haurren beharretara egokitzeko diseinatutako prozesu parte hartzailearen 

garapena jasotzea da.  

Haurren auzoa proiektuaren fase honetan hurrengo urratsak eman dira: 

 Aurrez diseinatutako prozesu parte-hartzaile eta kolaboratzailea gauzatu.  

 Informazio jasoketa, ondorioen idaztea 

Ondoren beste fase batzuetan etorriko diren urratsak hauek dira:  

 Ideia-proiektuaren garapena 

 Eraldaketa proiektua 

 

2. Marko orokorra 

2.1. Haurren Auzoa proiektuaren aurrekariak 

Alde Zaharrean urriak dira oro har auzokideok elkar topatzeko ditugun esparruak. 

Hauen erabilera betidanik izan da auzokideen kezka garrantzitsu bat. Espazio ireki ia guztiak 

muinoaren goiko aldean kokaturik daude, udalak “Landatxo Hegoa” (Campillo Sur) izendatzen 

duen zonalde horretan. 

Espazio irekiei erreparatuz gero, Alde Zaharreko egituraketa dela eta, esparru guzti hauek 

muinoaren goiko aldean daude. 

Espazio ireki horien egungo egoera puntu hauetan laburbiltzen dela deritzogu: 

 Azken hamarkadetan egin diren esku-hartzeek turismoa lehenetsi dute (Plan Director 

Campillo Sur, Catedral Santa Maria, Paseo Muralla…). 

 Kotxeak lehenesten dira 

o Muinoan dagoen kotxe zirkulazioak haurren mugikortasuna baldintzatzen du, 

izan ere, eskola, Landatxo eta parke ondotik pasatzen dira. 

 Ostalaritza kontsumoari loturiko aisiak ondorioak ditu zonalde hauetan eta askotan ez 

da bateragarria auzokideon eta batez ere haurren beharrekin. 

 Helduen begiradatik eta hauen kontrol errazerako eraikitako parkeak. 

o Manipulaziorako eta irudimenerako aukera gutxi. 

o Hesiz inguratuak 

o Espazio berde urria edo gaizki aprobetxatua. 
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2.2. Haurren Auzoa proiektuaren planteamendu orokorra 

 

3. Haurren Hiria -La Città dei Bambini-, 1991ean sortu zen proiektu politikoa da. Bere 

oinarrizko helburua, hiriak umeentzako leku aproposak izan daitezen egitasmoak abiatzea da; 

umeentzako egokia dena, herritar guztientzako baliogarria dela ulertuz. 

4.  

Hirietako espazioa antolatzeko erak txikienei kalte egin ziela uste zuen Francesco Tonuccik 

Haurren Hiria proiektua abiatu zuen Fano (Italia) jaioterrian, eta ordutik, mundu osoko 

hamaika herri murgildu dira proiektu horretan. Baita Euskal Herriko hainbat herritan ere. 

5.  

“Azken hamarkadetan elkargune eta elkartrukerako sortutako hiria espazio 

komertzialaren balioaz jabetu da eta oreka, ongizate eta bizikidetzaren kontzeptuak 

hankaz gora jarri ditu, irabazi ekonomiko eta interesean oinarritutako programak 

lehenetsiz. 

...Hiriak elkartruke eta bizikidetzarako gune izateari utzi dio eta bere garapenerako 

irizpide berri gisa bazterkeria eta espezializazioa lehenetsi ditu. Espazio eta 

konpetentzien banaketa eta espezializazioa. 

...Orain arte eta bereziki azken hamarkadetan, honako ezaugarri zehatzak betetzen 

dituen hiritar arruntaren arabera pentsatua, eraikia eta baloratua izan da: Heldua, 

gizonezkoa eta langilea, hots hautesle indartsuarekin bat egiten duten hiritarren 

ezaugarriak. Modu honetan, hiriak heldu, gizonezko eta langileak ez diren hiritarrak, 

hau da, bigarren mailakoak eta eskubide gutxiagokoak edo eskubiderik ez duten 

hiritarrak ahaztu eta alde batera utzi ditu. 

6.  

Hona proposamena: Hiritar arrunt heldu, gizonezko eta langilea haurrarekin 

ordezkatzea. Haurrak berezko duen aniztasuna onartzean dago gakoa, honek 

aniztasun guztien bermea baitakar. Hirian ez daudela haurrak bakarrik konturatzen 

direnen objekzioa ez da egokia, hiria baloratu, pentsatu, proiektatu eta moldatzeko 

filosofia eta ikuspegi berria barneratzea baita egin beharrekoa. Haurren beharrez eta 

nahiez konturatzen denak, berriz, ez du inongo arazorik izango zahar, elbarritu edo 

etorkinen beharrak kontuan izateko. Funtsezko afera aniztasuna onartzen ikastean 

datzalako eta haurra izate anitza da; izan ere haurra heldu zuri bat heldu beltz 

batengandik den baino desberdinagoa da bere aitarengandik. 

Ustea da hiria haurrentzat egokiago bilakatzen denean, guztiontzako egokiagoa 

bilakatuko dela.” (Haurren Hiria, Francesco Tonucci) 
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3. Helburuak 

 
1. Prozesuaren helburuak: 

 Auzoko zonalde hori (Landatxo Hegoa) auzokideon beharretara egokitzea. 
i. Haurren beharretara 

ii. Auzoko aitona eta amonen beharretara. 
iii. Auzoko edozein auzokiderentzat egokia izango delakoan. 

 
2. Prozesuzko helburuak:  

 Espazio publikoaren inguruko hausnarketa eta eraldaketa auzo mailako 
eragileen artean egitea. 

 Auzoko haurrek prozesu honetan parte hartzea. 
 

4. Egitasmoa 

 
Egitasmoa honako hiru ekintza ildotan landu da: 

 Etxanobe parkea haurren parte hartzearekin euren beharretara egokitu. 

 Rafa plaza haurren parte hartzearekin euren beharretara egokitu: 
o Plazaren zainketarako kanpaina baten beharra ikusten dugu. 
o Auzoko eragileekin elkarlana (Gasteiz Txiki eta Gaztetxea) 

 Martin Ttipia plazatxoa haurren parte hartzearekin haien beharretara egokitu 
eta erabilera sustatu. 

 

5. Irizpideak 

 
Egitasmoa aurrera eramateko kontutan hartutako irizpideak honakoak dira:  

 Parte hartzea eta kolaborazioa praktikan jarri nahi ditugu prozesu osoan 

zehar, azpimarratuz ez dela soilik metodologiaren irizpide bat, proiektuaren 

funtsa eta jomuga baizik. 

 Auzoaren aniztasuna aintzat hartzen duen prozesua izate nahi dugu. 

 Genero ikuspegia txertatzen dugula bermatu nahi dugu. 

 Komunitatearekin harremanean aurrerapausoak ema baldintza 
ezinbestekotzat jotzen dugu 

 

6. Proiektuaren bultzatzaileak 

 

Haurren hiriaren proiektua Alde Zaharreko egunerokotasunean parte hartzen duten hainbat 
gurasoren ekimen irekia da; beraz, egonkortasuna lortze aldera, auzokide eta eragileren 
laguntza bilatzea izango du helburu prozesu osoan zehar.  Horretaz gainera, sustatzaileen 
artean ditugu: 
 
 

1. Goian elkartea: Alde Zaharreko egitasmo komunitario hezitzailea da, auzokide-
hirikidetasun gizarte eraikuntza helburu duena, auzokoen bizi kalitatea hobetzea 
inguru hurbilean parte hartze dinamikak martxan jarriz. Goian elkartea izango da diru 
laguntza kudeatzeaz arduratzen den eragilea. 

2.    Ramón Bajo Ikastetxeko Gurasoen Elkartea. 
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7. Haurrak protagonista izango dituen prozesu kolaboratiboaren garapen lan taldea 

 
7.1. Lan talde bultzatzailea 

 
            Haurren auzoa proiektua egituratu eta proposatu duen auzokide taldea da honakoa. 
2017ko Apiriletik aurrera martxan dago eta bi astero bilerak burutzen ditu Landatxo gizarte 
etxean. 
 
Aurrez aipatu dugun bezala, norbanako desberdinek eta Goian eta Ramon Bajoko AMPA-ko 
partaideek osatzen dute lantaldea. 
 
Auzokideen parte hartzera irekia dagoen esparrua da eta auzoko eragile desberdinekin 
sarean lan egiteko bokazioa du. 
 

7.2. Prozesua aurrera eramateko eragile profesionalak 
 

Nondik Arkitektura eta Hezkuntza-Ikerkuntza estudioa www.nondik-lab.com 
nondik Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroan kokatuta dagoen arkitektura eta 
hezkuntza-ikerkuntza estudioa da. Pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin eta 
sormen-prozesuetan oinarrituta, inguratzen gaituzten espazioak eraldatzeko estrategiak 
garatzen ditu. nondik  hezkuntza espazioetan espezializatzen da, eta hiru adar nagusiren 
bitartez lan egiten du: 
 

PEDAGOGIA 
Sormena eta esperimentazioa landuz, haur eta gazteentzako arkitektura eta 
hirigintza tailerrak. 

 
AHOLKULARITZA 
Behaketan eta prozesu parte-hartzaileetan oinarrituta, hezkuntza-inguruneen 
antolaketa eta hobekuntzarako aholkularitza arkitektonikoa. 

 
DISEINUA 
Ikuspegi pedagogikoa eta arkitektonikoa lotuz, hezkuntza-inguruneen 
birmoldatze, eraberritze zein proiektu berrien diseinu integrala. 

 
NONDIK, S.C. enpresaren atzean dauden profesionalak Ahinitze Errasti Etxeberria (arkitektoa, 
unibertsitate - irakaslea eta pedagogian doktoregaia) eta Alejandro González Pérez (arkitektoa 
eta hezkuntza- eta kultura- eraikinetan espezializatua) dira. 
 

Txatxilipurdi www.txatxilipurdi.eus 
 

Txatxilipurdi elkartea euskaltzale elkartea da, AEDren baitan sortua 1988an eta 1994tik elkarte 
propio gisa . Agente ezberdinekin egiten du lan elkarlanean (administrazio, enpresa, ikastetxe 
eta abar) baina, batez ere, herrigintzarekin ditu eraikiak zubiak, izaera ezberdineko elkarteekin: 
kirol taldeekin, gaztetxearekin, irrien lagunekin… 
 
Txatxilipurdik herritar autoeratuen lanean sinesten du eta horren aldeko apustua egiten du. 
Euskara hauspotzeko, haurren eskubideen alde egiteko eta oro har mundu hobe bat izateko 
herritarrok hartu behar dugu gain gure erantzukizuna. 

http://www.nondik-lab.com/
http://www.txatxilipurdi.eus/
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8. Burututako prozesua 

8.1. Kronograma 

Hilabetea Martxoa Apirila Maiatza Ekaina 

Asteak 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Zereginak Partaideak                                 

1.- BEHAKETA SAIOAK                                   

1.1.- Behaketa saioak 
ikastetxeekin 

Behatzaile 
boluntarioak                                 

1.2.-Behaketa saio irekiak 
Behatzaile 
boluntarioak                                 

1.3.-Behaketa saioetatik 
jasotako ondorioen 
jasotzea 

Behatzaile 
boluntarioak, 
Txatxilipurdi, 
Nondik                                 

2.- PARTE HARTZE 
TAILERRAK                                   

2.1.- Ramon Bajoko saioak 

Dinamizatzaile 
boluntarioak, 
Txatxilipurdi, 
Nondik                                 

2.2.- Goian I saioak 

Dinamizatzaile 
boluntarioak, 
Txatxilipurdi, 
Nondik                                 

2.3.- Goian II saioak 

Dinamizatzaile 
boluntarioak, 
Txatxilipurdi, 
Nondik                 

3.- ERAKUSKETA                                   

3.1.- Erakusketa prestaketa 
Nondik, 
boluntarioak                                 

3.2.- Erakusketa irekia boluntarioak                                 

4.- EMAITZEN BILKETA                                   
4.1.- Ideia proiektuan 

kontuan hartu beharreko 

irizpideak zehaztea 
Nondik, 
boluntarioak, 
Txatxilipurdi                                 

4.2.-Emaitzen txostena 
idaztea Txatxilipurdi                                 

 

8.2. Parte hartzaileak 

Burututako parte hartze prozesuan gutxi gora behera 423 pertsonek hartu dute parte.  

- Interes taldeen arabera sailkatuta hauek dira parte hartu duten pertsona kopuruak: 
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- Interes taldeen arabera sailkatuta hauek dira parte - hartu duten eragileak: 

 

 

 

Ramon Bajoko ikasle eta irakasleak 194 Goianeko kideak 31

Goian II 16 Guraso elkarteak 20

Adinduak 37 Aniztasun funtzionala 14

Emakume taldeak 36 Herri mugimenduak eta eragileak 45

Teknikariak eta bestelako 5 Dinamizatzaileak 25

Hezkuntza formaleko 
eragileak 

•Ramon Bajoko LHko 
ikasleak 

•Ramon Bajoko HHko 
ikasleak 

•Ramon Bajoko guraso 
elkartea 

•Landazuriko guraso 
elkartea 

•Odon de Apraiz 
guraso elkartea 

Hezkuntza ez 
formaleko eragileak 

•Goian Zirko, 
Saskibaloia eta 
Sukaldaritzako 
haurrak  

•Goian Auzo dance, 
Futbol alebinak, 
Futbol kadeteak eta 
Pilota eskolako 
nerabeak 

Adinduak 

•CSM Koroatzea  

•Aurora 

•Los Arquillos egoitza 

Aniztasun funtzionala 

•Helios 

Emakume taldeak 

• Bilgune feminista 

• Arabako emakume 
asanblada 

• Caritaseko emakume 
eskola 

• Cuentame gaztelera 
taldea 

Herri mugimendu eta 
eragileak 

• Gazte asanblada 

• Hala Bedi 

• Santo Domingo bizirik 

• Cear 

• Saregune 

Teknikariak eta beste 

• Parte hartze zerbitzua 

• Oinarrizko gizarte 
zerbitzuetako kale 
hezitzaileak 
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8.3. Metodologia 

Prozesu parte hartzaile honen bidez lortu nahi dugun helburua betetzeko, Auzoko Landatxo 

Hegoa zonaldea auzokideon beharretara egokitzeko ideia proiektua garatzea, ahalik eta 

informazio osatuena jasotzea nahi izan dugu. Garatutako prozesua, denboran intentsua, 

interaktiboa eta emankorra izatea nahi izan dugu. Hori dela eta, metodologia parte hartzailea 

erabili dugu prozesu osoan zehar, parte hartzeko moduak interes taldearen arabera egokitu 

ditugularik.  

Parte hartze prozesurako, honako interes taldeak identifikatu ditugu:  

 Auzoan eskolaratuta dauden haurrak 

 Auzokideak izan arren, auzoko eskolan  parte hartzen ez duten haur eta nerabeak 

 Auzoko eragileak 

Interes talde bakoitza eta bere berezitasunak kontutan hartuta diseinatu da parte hartze 

prozesua eta horren arabera hainbat mugarri zehaztu dira:  

 Behaketa saioak 

 Parte hartze tailerrak 

 Erakusketaren bidezko ekarpenak 

8.2.1. Behaketa saioak 

Auzoko hiru parkeetan (Etxanobe, Rafa plaza eta Martin Tipia) behaketa saioak egin dira 

haurrek bertan nola jolasten duten eta parkeetan zer gertatzen den jasotzeko.  

Parte hartze prozesuaren diseinu fasean horrela definitu genuen behaketa:  

Behaketa eta entzumen gaitasuna Aucouturier-en hitzetan entzumenak enpatia 

tonikoa suposatzen du eta aldi berean prozesu bat inplikatzen du. Izan ere, entzumena 

egoteko behaketa ere egon behar da hezitzailearen partetik, horrek haurrak adierazten 

duenaren ulermena suposatzen baitu. Behaketa egon dadin, akzioan gelditu behar 

gara, hau da, saioan zehar gelditu eta haurrek egiten dutena behatu behar dugu. 

Edozein esku hartze egin aurretik behatu beharra dugu, haurraren garapen momentua 

antzemateko, eta gure interbentzioa bere beharretara egokitzeko (Aucouturier, 2012). 

Horretarako ezinbestekoa da begirada periferikoaz baliatzea, saioan gertatzen den 

guztia antzeman beharko du hezitzaileak gelako eremu guztiak behatu beharko ditu. 

Horretarako bizkar atzean ezin izango ditu umeak izan.   

Bestalde, entzumena egon behar du, hau da, hezitzailearen deszentrazio gaitasuna 

bestearen tokian jartzeko. Horrela errazagoa egingo zaigu, adierazpen 

psikomotorraren zentzua, edukiak eta formak jaso eta onartzea, sentsibilitate 

handiagoz. Hezitzaileak sentikorra izan behar du haurraren emozioekiko, baina 

inbaditua izan gabe eta distantzia bat mantenduz, sortzen den harreman afektiboan 

garatzen laguntzeko. Jarrera honek, haurra babestua, errespetatua eta ulertua 
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sentitzea ahalbidetuko du. Horrek bere adierazpenean lagunduko dio, konfiantzarekin 

sentituko delako. Haurra bere adierazpen psikomotorretik abiatuta entzungo dugu. 

Hauek dira bere adierazpena aztertzeko parametro batzuk:materialarekin duen 

harremana, espazioarekin, denborarekin … 

Behaketa saioetan parte hartu duten behatzaileen rola honela zehaztu dugu: 

1. Bete beharreko fitxa aldez aurretik irakurri, freskatu … bete beharreko 

momentuan lasaiago egon ahal izateko. 

2. Espazio guztia behatzen dugula bermatu, espazioan zehar mugituz, behatzaileen 

artean adi egon momentu berean jolas eta espazio bera ez behatzeko. 

3. Haurren jolasean ez eragin, haurrak gugana jotzen badute ahalik eta azkarren 

egoera hori moztu: jolasera bueltatzera animatuz, kasu gutxi eginez …. 

4. Bukaeran, haurrak joan eta gero mapa bete. 

Behaketak aurrera eramateko bi behaketa lan talde osatu ditugu. Lan talde batek Ramon 

Bajoko haurren behaketak egin ditu eta beste lan taldeak auzoko familia guztiei irekita egon 

diren saioak.  

Hurrengo osaketa izan dute behatzaile taldeek: 

 Ramon Bajo:  

o 4 antropologo 

o Psikomotrizista bat 

o Goianeko bi kide 

 Saio irekiak: 

o 4 psikomotrizista 

o Antropologa bat 

Behatzaileen rola eta saioen antolaketa aurrez burututako diseinu prozesuan landu dira eta 

behaketa saio bakoitzean parte hartu duten behatzaileentzako fitxa bat erabili da. (IKUSI. 

ERANSKINA 1)  

RAMON BAJO 

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA 

Martxoak 5  Haur Hezkuntzako ikasle 
guztiak 

09:45-10:45 

Lehen Hezkuntzako 1 eta 
2. mailako ikasle guztiak  
 

11:00-12:00 

Martxoak 6 Haur Hezkuntzako ikasle 
guztiak 

09:45-10:45 

 Lehen Hezkuntzako 1 eta 
2. mailako ikasle guztiak  

11:00-12:00 

Martxoak 12 LH 3, 4, 5 eta 6 11:00-12:00 

Martxoak 13 LH 3, 4, 5 eta 6 11:00-12:00 
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SAIO IREKIAK 

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA 

Martxoak 19  Auzoko haur eta familiak 17:30-18:30 

Martxoak 20 Auzoko haur eta familiak 17:30-18:30 

Martxoak 21 Auzoko haur eta familiak 17:30-18:30 

8.2.2. Parte hartze saioak 

Behin behaketa saioak eginda, parte hartze tailerrak egitera pasatu gara.  

Prozesu honetako parte-hartzea, ez da izan iritzia ematea edo eredu ezberdinetan 

oinarrituta diseinu bat hautatzea. Prozesu osoan zehar, parte-hartzaileen jarrera 

AKTIBOA bermatu da, eta, beraz, ikuspuntu ezberdinak adieraztea bilatu da aurrera 

eraman diren ekintzatan. Haurren parametro eta errealitatearen araberako 

inguruneak diseinatu ahal izateko, umeen begiradara gerturatzeko bidea egin nahi izan 

da. 

Behaketatik ateratako informazioa abiapuntua izan da, baina horretaz gain,umeek 

dituzten nahiak ezagutzeko beraien ideiak jaso dira parte-hartze tailerren bidez. Hala, 

haurrek proposamen ezberdinak diseinatu dituzte eta horietan agertu diren egoera eta 

ezaugarri arkitektonikoak izan dira ondoren emaitza izango den diseinuaren oinarri. 

Parte hartze saio hauek hurrengo helburuak izan dituzte:  

1. Egoera ezberdinetan eta ekintza ezberdinak gauzatzeko, pertsona bakoitzak 

bilatzen dituen ezaugarri espazialak ezagutzea, haurren beharrak eta 

ingurunearekiko duten ikuspegia ardatz direlarik. 

2. Eredutzat hartzen diren jolas inguruneak ikuspuntu kritiko batetik aztertzea. 

3. Adin ezberdinetako haurren errealitatera egokitzen diren espazioak sortzeko nahia 

zabaltzea, eta auzoko inguruneak zaindu eta lantzeko beharraz kontzientziatzea. 

5. Jolasteko modu berriak ezagutzea eta auzoko haurrak horiek sortzera animatzea. 

Helburu horiek aintzat hartuta, haurrekin burutu ditugun parte hartze saioak garatzeko diseinu 

fasean talde guztiekin errepikatzeko diseinatutako egitura orokorra erabili dugu. Garrantzitsua 

da haur talde guztietan egitura berdintsua jarraitzea eta antzeko baliabideak eskaintzea, nahiz 

eta dinamikak adin-talde eta testuinguru bakoitzera egokitu ditugun. Jarraian, zehazten da 

parte hartze tailerretan jarraitu dugun sekuentzia:  

1.- Diagnosia: “aurkitu” “aztertu” eta “enpatizatu”  

Proiektuan landu nahi den espazioa beste modu batean aztertzeko dinamika 

ezberdinak landu dira. Egunerokotasunean erabiltzen duten espazioak transmititzen 

diena landu da eta beraien ikuspuntua adierazteko teknika ezberdinak erabili dira. 

Kanpo espazioen antolaketa eta ezaugarri espazialen diagnostiko tekniko bat egiteaz 

gain, erabiltzaileek espazio horrekiko duten pertzepzioa irudikatzea izan da atal honen 
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helburua. 

2.- Sorkuntza: “asmatu” eta “irudikatu” 

Sortu, irudikatu eta konprobatu izan dira sorkuntza fasearen hiru puntu nagusiak. 

Diagnostikoan ateratako ondorioak aintzakotzat harturik, parte-hartzaileek talde 

txikietan lan egin dute, beraien ingurunea eraldatzeko proiektuen proposamenetan 

murgilduz. Dinamika eta teknika ezberdinak erabili dira, diseinuan oinarrituta, aurretik 

identifikatu dituzten arazo eta gabeziei erantzun posibleak bilatzeko. Saioak praktikoak 

eta erakargarriak izatea bilakatu da. 

3.- Programazioa: “adostu” 

Bakoitzak bere parte-hartze taldearen barruan, aurrera eraman nahi dituzten helburu 

eta erronkak adostu dituzte. Proiektua egokia izatea bilatu da egungo zein etorkizuneko 

erabiltzaile guztientzat, eta, beraz, garrantzitsua izan da estrategia integralak jarraitzen 

dituzten ideiak aukeratzea. 

Beraz, talde guztiek hiru urrats horietan oinarritutako prozesu bat garatu dute. Saio parte-

hartzaile guztiak manipulatiboak eta espazioarekiko erlazioa lantzen dutenak izan dira, eta 

diseinu prozesuetan garatzen diren teknika eta baliabideak erabili dira (argazkiak, planoak, 

maketa fisikoak, etab.). Urrats bakoitzak tailer bat osatu du eta hauetako bakoitza egun batean 

garatu da.  

Hurrengoa da tailerretan jarraitu den dinamika:  

1.- DIAGNOSIA 

● Aurkezpenak eta taldekatzeak (15 minutu) 
 

● Oztopo eta arazoen identifikazioa (15 minutu) 
o Zein oztopo aurkitzen ditugu aztergai dugun espazioan?  

▪ Talde-hausnarketa: espazioaren argazki ezberdinetan, oztopoak 
identifikatu ditugu gometxa gorriekin. Dinamizatzaileak haurren 
ekarpenak jasoko ditu.  
 

● Jolas mota ezberdinen kokapena (15 minutu)  
o Jolas mota ezberdinak aurkeztu zaizkie haurrei, eta horietatik zeintzuk egin 

daitezkeen erabaki dute. Jarraian, jolas mota bakoitza non ematen den 
identifika behar izan dute espazioaren argazkien gainean. Jolas motak eta 
kokapena erlazionatzeko, irudidun pegatinak erabili dira.  

▪ Jolas motorra 
▪ Jolas aurre-sinbolikoa 
▪ Sinbolikoa 
▪ Manipulatiboa 
▪ Jolas sentsoriala 
▪ Jolas arautua 
▪ Eraikuntza jolasa 
▪ Ez dago jolasik (egotea …) 
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● Ideia-erakusketa (15 minutu) 
o Jolas ingurune ezberdinen irudiak erakutsi zaizkie haurrei erakusketa modura, 

haur bakoitzak gehien gustatzen zaizkion 5 inguruneak aukeratu ditu. 
Aukeratutako irudiak identifikatzeko, Gometxak erabili dira.  

 

Materiala:  
✓ A0 kartulina zuria (guztira 9; 1 talde bakoitzeko) 

✓ Egungo espazioen irudiak paperean 

✓ Jolas ingurune ezberdinen irudiak paperean (erreferentziak) 

✓ Gometxak 

✓ Sokak 

✓ Matxardak 

 

2.- SORKUNTZA 

● Ideia berrien adostea (20 minutu) 
o Talde osoaren artean, amets egiteari ekin zaio eta guztion artean ideia 

ezberdinen inguruan jardun da.  
 

● Ametsak eraiki: proposamen ezberdinen maketak egin dira (100 minutu) 
o 5-6 umeko taldeak osatu dira, eta talde bakoitzak irten diren ideietako baten 

maketa gauzatu du proposamena aurkezteko 
o Espazio berdina aztertzen duten talde guztietako maketak, oinarri 

berdintsuaren gainean jaso dira.  
 

Maketak egin bitartean, diagnosi saioan erakutsitako ideia guztien irudiak ikusgai egon dira 
talde guztietan.  

 

Materiala: 
✓ 1mx1’5m inguruko kartoizko oinarriak (guztira 9; 1 talde bakoitzeko) 

✓ 10 cm baino gutxiagoko objektuak: material anitza (kartoizko ontziak, plastikozko 

ontziak, makiltxoak, hostoak, harri txikiak, etab.) 

✓ Koloretako kartulinak eta papera.  

✓ Silikona pistolak (4-5 talde bakoitzeko) 

✓ Artaziak (10 talde bakoitzeko) 

✓ Jolas ingurune ezberdinen irudiak paperean (erreferentziak) 

✓ Gometxak 

✓ Sokak 

✓ Matxardak 

 

3.- PROGRAMAZIOA 

● Diagnosian arazoak identifikatu ondoren, eta sorkuntzan amets egin eta gero, nola 
erabili proposatu ditugun ideiak espazioak eraldatu eta oztopoak kentzeko? (90 
minutu) 

o Talde osoan egin den dinamikan, ideia ezberdinak aukeratu eta espazioan 
kokatu dira, oztopo bakoitzaren konponbidea bilatuz. Espazioaren irudiak, 
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ideia eta maketen irudiekin lotuaz egin da.  
o Dinamizatzaileak, ideiak eta egungo espazioa lotuko dituen mapa eratzen 

laguntzeaz gain, haurren hausnarketak jaso ditu.  
 

Materiala: 
✓ Kartulina zuri bat 

✓ Koloretako errotuladoreak 

✓ Egungo espazioen irudiak paperean 

✓ Kola  

✓ Gometxak 

✓ Jolas ingurune ezberdinen irudiak paperean (erreferentziak) 

✓ Haurrek egindako maketen argazkiak paperean  

 

 

Parte hartze saio hauen dinamizaziorako hurrengo lan taldea osatu da:  

 Txatxilipurdi Elkarteko bi kide 

 Nondik-eko bi kide 

 Haurren Auzoa talde eragileko sei kide bolondres 

Parte hartze tailer hauek zehaztu dira:  

RAMON BAJO  

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA DINAMIZAZIOA 

Apirilak 16  Lehen Hezkuntzako ikasle 
guztiak 115 

10:00-11:00 Txatxilipurdi + Nondik + 2 
pertsona 

Apirilak 17 Lehen Hezkuntzako ikasle 
guztiak 115 

10:00-12:00 Txatxilipurdi + Nondik + 2 
pertsona 

Apirilak18 Lehen Hezkuntzako ikasle 
guztiak 115 

10:00-11:30 Txatxilipurdi + Nondik + 2 
pertsona 

 

GOIAN I  

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA DINAMIZAZIOA 

Apirilak 11  Zirko, Saskibaloi eta 
Sukaldaritzako 15 haur 

17:30-18:30 Txatxilipurdi + 2 pertsona 

Apirilak 18 Zirko, Saskibaloi eta 
Sukaldaritzako 15 haur 

17:30-19:30 Txatxilipurdi+ 2 pertsona 

Apirilak 25 Zirko, Saskibaloi eta 
Sukaldaritzako 15 haur 

17:30-19:00 Txatxilipurdi+ 2 pertsona  

 

GOIAN II  

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA DINAMIZAZIOA 

Apirilak 13  Auzo dance, Futbol alebinak 18:00-19:00 Nondik+ 2 pertsona 
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eta kadeteak eta pilota 
eskolako 16 nerabe 

Apirilak 20 Auzo dance, Futbol alebinak 
eta kadeteak eta pilota 
eskolako 16 nerabe 

18:00-20:00 Nondik+ 2 pertsona 

Apirilak 27 Auzo dance, Futbol alebinak 
eta kadeteak eta pilota 
eskolako 16 nerabe 

18:00-19:30 Nondik+ 2 pertsona 

 

ALDABE  

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA DINAMIZAZIOA 

Apirilak 9  Gizarte etxeetan eta 
ludoteketan izena ematen 
duten haurrak 

17:30-18:30 Txatxilipurdi + 2 pertsona 

Apirilak 16 
 

Gizarte etxeetan eta 
ludoteketan izena ematen 
duten haurrak 

17:30-19:30 Txatxilipurdi + 2 pertsona 

Apirilak 23 Gizarte etxeetan eta 
ludoteketan izena ematen 
duten haurrak 

17:30-19:00 Txatxilipurdi + 2 pertsona 

 

LANDATXO  

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA DINAMIZAZIOA 

Apirilak 12  Gizarte etxeetan eta 
ludoteketan izena ematen 
duten haurrak 

17:30-18:30 Nondik + 2 pertsona 

Apirilak 19 
 

Gizarte etxeetan eta 
ludoteketan izena ematen 
duten haurrak 

17:30-19:30 Nondik + 2 pertsona 

Apirilak 26 Gizarte etxeetan eta 
ludoteketan izena ematen 
duten haurrak 

17:30-19:00 Nondik + 2 pertsona 

Aldabe eta Landatxoko tailerrak prestatu eta deialdia egin den arren, izen ematea ez da 

arrakastatsua izan bi kasu hauetan. Hori dela eta, bertan izena eman dutenei Goianeko 

taldeetan txertatzeko aukera eman zaie eta Aldabe eta Landatxoko tailer irekiak bertan-behera 

gelditu dira.  

8.2.3. Erakusketa 

Haurrek egindako ibilbidearen emaitzekin erakusketa bat antolatu da. Erakusketa 

honen helburua, beste interes talde batengana iristea izan da. Modu honetan, auzoari haurrek 

egindako ibilbidearen berri emateaz gain, auzoko eragileen eta norbanakoen ekarpenak 

jasotzea lortu dugu.  
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Horretarako, erakusketan bertan, haurrek eraikitako maketak, haurren ideiak biltzen dituzten 

posterrak, parte hartze tailerretako irudiekin osatutako bideoa eta erakusketara 

hurbildutakoen ikuspuntu berriak eta ideia ezberdinak jasotzeko galdetegia egon da. (IKUSI 

ERANSKINA 2) 

Erakusketa hau apirilaren 22tik 26ra egon da Landatxoko balio anitzeko gelan eta ekainean 

Auzoko Zaharraz Harro ekimenaren barruan berriz ere jarri da.  

ERAKUSKETA  

EGUNA PARTE HARTZAILEAK ORDUTEGIA DINAMIZAZIOA 

Apirilak 22  Ramon Bajo AMPA   
Coronacion 
Landazuri AMPA                  
Kale Hezitzaileak 
Bilgune Feminista, Gazte 
Asanblada eta Auzo 
eragileak 

10:00-12:00 
 
16:00-18:00 
18:00-20:00 

2 pertsona boluntario 
 
2 pertsona boluntario 
2 pertsona boluntario 

Apirilak 23  Helios, Aurora egoitza 
Helios 2 taldea 
Zapateneo 

10:00-12:00 
12:00-14:00 
18:00-20:00 

2 pertsona boluntario 
 
2 pertsona boluntario 

Apirilak 24  Emakume asanblada 
Gasteiz txiki, San Prudentzio 
egoitza 
Talur 

10:00-12:00 
16:00-18:00 
18:00-20:00 

2 pertsona boluntario 
 
2 pertsona boluntario 

Apirilak 25  Cuentame Gaztelera taldea, 
CEAR, Arkilos egoitza, Parte 
hartze zerbitzua 
Saregune 
Hazierak, Odon de apraiz 
Caritas emakume taldea, 
Hala Bedi 

10:00-12:00 
 
12:00-14:00 
16:00-18:00 
18:00-20:00 

2 pertsona boluntario 
 
2 pertsona boluntario 
2 pertsona boluntario 
2 pertsona boluntario 
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9. Emaitzak 

9.1. Behaketa 

Haurren Auzoa prozesu parte hartzailearen baitan, 9 behaketa saio egin dira. Saio 

horietan behatutakotik eta jasotako datuetatik bildu ditugu honako ondorio hauek:  

MARTIN TTIPIA 

Partaideei dagokionean:  

1. Helduekin lotutakoak: 

- Helduak bankuetan etzanda.  

- Helduak txakurra paseatzen (2 egunetan 

soilik txakurrak paseatzen zituzten helduak 

zeuden). 

- Irakasleak gune mugatzaile eta arau 

ezartzaile.   

2. Haurrekin lotutakoak: 

- Haurrentzako espazio ezezaguna, hori dela 

eta aurkikuntzak egitean elkarrekin ospatu 

dituzte.  

- Haurrek hasieran parkerik ez zegoenaren pertzepzioa zuten.  

Espazioarekin lotutakoak: 

- Itzalik ez.  

- Sarrera oso estua du.  

- Kanpotik itxita dagoela dirudi.  

- Haizea entzuten da.  

1. Arrisku aktiboak:  

- Harresian zulo handi bat dago, behera jausteko aukera ematen du.  

- Lorategiko tokian harresi txikitxo bat dago nora erraz igo daitekeen, baina 

poliki-poliki altuera hartzen du eta beste aldera jausteko arriskua dago.  

- Haurrek farolekin jolasten dutenean, farolak mugitu egiten dira.  

2. Txakur kakak:  

- Haurrak lorategian jolasten hasi ziren eta espazio hori demandatzen zuten 

baina kakaz beteta zegoenez jolasa utzi zuten. 

- Txakurren kakari ostikoak emanez jolastu zuten.  

- Haurrek galdetu zuten ea txakurrek ez ote duten patiorik.  

3. Baliabideak: 

- Hondakinak birziklatzeko guneak falta dira.  

- Txamarrak uzteko lekuren bat.  

- Txikientzako testuinguru oso pobrea da, handia, zabala …  

Generoari dagokionean: 
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- Mutilak mugitzen eta mugitzen aritu ziren, neskak momentu batean gelditu 

ziren eta beste mota batzuetako jolasak hartu zituzten, lasaiagoak.  

- Parke honetan beste batzuekin alderatuta rol banaketa gutxi ematen dira. Hala 

ere, generoaren gaia oso presente egon behar da planteamendu berrian.  

Jolas motei dagokionean: 

1. Jolas motorra:  

- Mutilak batez ere alde batetik bestera korrika, jolas determinatu gabe.  

- Bankuetan salto egiten. 

- Bankuetan orekan jolasten. 

- Harresitik salto egiten. 

2. Jolas sentsoriala:  

- Neskak espazioa ikertzen. Aurkitzen zuten edozein elementurekin aurkitzen 

zuten zereginen bat. Estoldetan harriak bota eta zenbat zarata egiten zuen 

ikusten. Harriekin hiru erregetan.  

- Harresiko hutsuneetan armiarmak bilatzen.  

3. Jolas manipulatiboak:  

- Baratzeetara jolastea.  

4. Jolas aurresinbolikoa: 

- Barandillak erabili dituzte azpitik basatzeko, buruak alde baten eta hankak 

beste baten jartzeko… 

- Harresiak uzten dituen espazio guztiak pasatzeko, agertzeko eta desagertzeko, 

gordetzeko erabiltzen saiatzen dira.  

5. Jolas sinbolikoa:  

- Errege eta printzesatara, dendetara, familietara …  

- Zuhaitzen inguruko abarrekin jolasten haritu ziren.  

- Koreografiak egiten.  

6. Araututako jolasak:  

- “polis y cacos” 

7. Jolasik ez:  

- Haur bakarra egon da banku batean geldik.  

Gakoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#EzDaParkeBat  
#EzDagoIturririk              

#ItzalikEz                      
#ZikinDago           

#TxakurGehiegi 
#BaldosakApurtutaDaude 

#TokiHaizetsuaBabeslekurikEz 
#EzagutzenEzBaduzu,EzDakizuT

okiPublikoaEdoPribatuaDen  
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ETXANOBE PARKEA 

Partaideei dagokionean:  

1. Helduekin lotutakoak:   

- Topagune lekua da.  

- Emakume bat haur txikiarekin etorri zen, 

manta bat jarri zuen eta merienda 

ematen hasi zitzaion.  

- Leku batzuk helduengatik debekatuta 

daude, ez dute helduen oniritzirik. Itxita 

dagoen hesia esaterako.  

- Haur bezainbeste heldu zeuden parkean, 

haurrengandik oso gertu gainera.  

2. Haurrekin lotutakoak: 

- Lagunik izan gabe, ez dute jolasten, ezagunak baldin badaude bai, topagune 

lekua da.  

- Karroan eramandako objektuak izan ziren jolasaren zentrua: klarionak, ipuinak, 

bizikletak, tronpeta, patinak … 

Espazioarekin lotutakoak: 

- Soinuaren presentzia oso handia, oso kontzentratuta daude soinuak parke 

honetan.  

1. Arrisku aktiboak:  

- Itxita dagoen hesiak burdinazko puntak ditu.  

- Haur batzuk sarri ez dakite nola jokatu arriskuaren aurrean, ez daude ohituta.  

2. Erabilera: 

- Beheko espazioa utzik egoten da normalean.  

- Eskileretako barandarekin asko jolasten dute.  

- Espazioa oso araututa zegoen eskolako patioaren orduan, bakoitzak bere 

txokoa zuen.  

3. Txakur kakak 

4. Elementuak 

- Dauden elementuek ez dute autonomia sustatzen.  

- Haur txikientzat erronka motorrik ez dago.  

- Sekuoia jolaserako elementu gisa, babeslekua.  

- Dilin dalanean haur asko egoten da itxaroten,  jende gehiagorentzako izan 

beharko lirateke.  

- Egurrezko banku handia jolaserako elementu gisa.  

Generoari dagokionean: 

- Eskolatik zetozen taldeekin genero rolak nabarmentzen ziren.  

- 4. Mailatik 6. mailararte elkarrekin egoten dira gehiago, gehiago nahasten dira.  
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Jolas motei dagokionean: 

1. Jolas motorra:  

- Barandilak erabili dituzte azpitik basatzeko, buruak alde baten eta hankak 

beste baten jartzeko … 

- Eskultura eskalatzen saiatu ziren.  

- Sekuoiara igotzen saiatu ziren.  

 

3. Jolas sentsoriala:  

- Taldetxo bat espazioa ikertzen, zizare baten aurkikuntzak emozioa, algarak … 

(eztabaida eta elkarrizketa sortu zen beraien artean.) 

- Katamarka bi haur txiki.  

3. Jolas manipulatiboak:  

- Parkean dauden harritxoekin asko jolasten dute.  

- Makilak biltzen dituzte, baina ez daude lar.  

4. Jolas aurresinbolikoa: 

- 8-11 babeslekua eraiki eta bertan egon ziren, beraien artean idazten, tatuajeak 

… 

- Barandillak erabili dituzte azpitik basatzeko, buruak alde baten eta hankak 

beste baten jartzeko … 

5. Araututako jolasak:  

- Ezkutaketetan jolasten.  

- Eskolan bingoa lantzen ari zirenez eskaileretan bingoa asmatzen ibili ziren, 

eskolatik kalerako ikasketaren transferentzia eman zen.  

6. Eraikuntza jolasak: 

- Harriekin eraikuntza jolasak egiten jolasten.  

7. Bestelako jolasak: 

- Perkusioa jotzen kolunpioko tutuan.  

- Gaztainondo atzean dantzatzen.  

- Beheko eskulturan “zein da nire eskua?” jolasa.  

Gakoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#AdinNahasketarikEz 
#ErronkaErrazegiak #Elementu 
izarrak:SekuoiaBarandaHarriak 

#IturririkEz 
#SoinuarenKontzentrazioHandia 

#KotxearenPresentziaHandia 
#BehetikGoraIrisgarritasunikEz 
#HelduakKontzentratuegiErdiko

Espazioan 



 

Prozesu parte 
hartzailearen garapena 

TXOSTENA 2018ko udaberria 

 

20 
 

RAFA PLAZA 

Partaideei dagokionean:  

1. Helduekin lotutakoak: 

- Gurasoak hesiaren kanpoan bankuan 

eserita, egonean.  

- Gazteak saskibaloian jolasten aritu ziren.  

- Heldu bat siesta botatzen bankuan.  

- Itzaletan gizon koadrila bat hitz egiten.  

- Hezitzaileak elkarrekin eta nahiko zentralki 

jartzen ziren.  

1. Haurrekin lotutakoak: 

- Haurrak familiekin.  

Espazioarekin lotutakoak:  

- Itzalik ez. Itzala soilik belardian.  

- Belardia txakur kakaz beteta.  

- Kanpaiak entzuten dira.  

- Zikoinak ikusten dira.  

- Iturriak behar dituzte.  

- Txamarrak lurrean.  

1. Arrisku aktiboak:  

- Kotxeak daude parkearen ertzean.  

2. Txakur kakak 

- Parkearen ertzetan txakur kakak.  

3. Elementuak 

- Etxetxo barruan babes lekuan, meriendatzen ... erabilera anitza.  

- Erronka motoreak bilatzen dituzte parkean.  

Generoari dagokionean: 

- Haurrak nahastuta.  

Jolas motei dagokionean: 

1. Jolas motorra:  

- Haur txikiak bueltaka denbora guztian.  

- Txirristan jolasean.  

2. Jolas manipulatiboak:  

- Globoa puztu eta urarekin margotzen.  

- Tizarekin parkearen barruan margotzen ibili ziren. Mezu feministak idatzi 

zituzten.  

3. Jolas aurresinbolikoa: 

- Kolunpioak gordetzeko. 
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4. Jolas sinbolikoa: 

- Kotxeekin jolasean.  

5. Araututako jolasak:  

- Porteria adostu zuten eta jolasten ibili ziren.  

- Zelai errea jolasten haritu ziren.  

- Harri-orri-ar jolasa.  

- Saskibaloian jolasten haritu ziren gazteak.  

- Pin ponean guraso eta aurre nerabe bat elkarrekin, eta familia bat.  

- “Pi cuento” jolasa.  

- “Hiru lerroan” jolastu zuten.  

 

Gakoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behaketetan behatzaileek hartutako apunteak eta betetako fitxak ikusteko IKUS 3. 

ERANSKINA.  

Behaketetako argazkiak ikusteko IKUS. 4. ERANSKINA.  

 

 

 

#SaskibaloiKantxaZentrala 
#BasamortuBatDa 
#ZementuGehiegi 

#EskolakoPatio“klasiko”Bat 
#NeguanHotza,UdanBeroa 

#EzDagoItzalik 
#ElkarguneaAdinTarteDesberdin

etakoPertsonentzat 
#BerdeguneaTxakurKakezBetet

a #TrafikoaGertu 
#KristalakEtaZikinkeria 

#IturriakEzDuFuntzionatzen 
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9.2. Parte hartze saioak 

Haurren Auzoa prozesu parte hartzailearen baitan, 7 haur talderekin egin dira parte 

hartze saioak. Saio horietan landutako proposamenetatik eta egindako ekarpenetatik bildu 

ditugu honako ondorio hauek:  

MARTIN TTIPIA 

Oztopo eta arazoen identifikazioa: 

- Ez dago belarrik eta dagoena ezin da zapaldu.  

- Ez dago iturririk.  

- Ez dago dibertsiorik, jolaserako elementuak falta dira.  

- Hondakinentzako edukiontziak falta dira, zikin egoten da.  

- Zuhaitz gutxi daude eta itzala falta da. Udan bero handia egiten duenean ezin da 

parkean egon. Gainera, lurra hormigoizkoa da eta asko berotzen da.  

- Belarra falta da. 

- Ez dago estalkirik.  

- Txakurrek asko erabiltzen dute eta ez dago beraientzako leku espezifikorik. 

- Txakur kakentzako edukiontziak falta dira.  

- Banku asko daude eta batzuk parkearen erdi-erdian daude eta jolasa oztopatzen dute.  

- Parkea auzokideentzat baino turismorako pentsatuta dago.  

- Parkerako sarreran dagoen paretatik erortzeko arriskua dago.  

- Kantina bat falta da.  

 

Jolas mota ezberdinen identifikazioa: 

- “Polis eta kakos”, gorde –gordeka, zelai errea, “pikuento”, katera.  

- Lurrean margotu ohi dute.  

- Eskalatzen ibiltzen dira.  

- Barandilarekin oreka jolasak egiten dituzte.  

#"EzDagoParkerik,EzDag
oEzer Jolasteko"                          

#Horma 
#EserlekuakErdianEtaBa

karka 
#ZuhaitzakErdigunean 
#ApurtutakoBaldosak 

#TxakurrenKakak      
#EzDagoUrik         

#TxizaIzkinetan         
#KomunikEz  

#BelarGutxi                        
#IturririkEz             

#DibertsiorikEz 
#EdukiontziakFaltaDira 

#ItzalikEz 
#ParkeaAuzokideentzat 
#OztopoArkitektonikorik

Ez                       
#BankuLar 

#IturririkEz 

#JolasElementurikEz 

#EdukiontziGehiago 

#NaturaGehiago 

#EstaldkirikEz 

#TxakurrentzatEspazioEs
pezifikoa 

#BankuLar 
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- Harresian harriekin eta lurrarekin jolasten dute.  

- Lasai egoteko ere aprobetxatzen dute, elkarrekin hitz egiteko.  

- Antzerkia 

- Altuerekin jolastea 

- Eskalada 

- Bizikletarekin 

Aukeratu diren ideiak:   

1. TALDEA: 

- Etxetxoa zuhaitzetan 

- Tirolina bat 

- Tubo moduko txirrista altua zuhaitzetatik irten eta hondardun igerilekura joango 

dena. 

- Estalitako hondar-ontzia 

- Skate Park-a 

- Labirintoa 

- Zabuak eta kulunkak zuhaitzen artean itxaron beharrik ez izateko.  

- Biraketak ahalbidetzen dituen zabua.   

- Eskalatzea 

- Margotzeko eremu bertikala 

- Eraikitzeko materiala izango duen etxola. 

- Informaziodun pantaila digitalak izango dituen etxetxoa.  

- Berokiak uzteko lekua. 

- Birziklatzeko edukiontziak 

- Deskantsatu eta jateko espazio eroso eta mugikorrak.  

- Beste mota bateko lurra: hondarra, belarra … 

- Urarekin jolasteko iturri eta espazioak. 

- Komun publikoak 

- Eguzkiarengandik eta euritik babesteko karpak. 
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2. TALDEA: 

- Belar Gutxi: Parkeko lurraren gehiengoa belarrezkoa izango da baina ez bere 

osotasunean. Parkean zehar egurrezko pasabide batzuk proposatu dituzte. 

- Iturririk Ez: Parkean ura egongo da. Horretarako iturri handi bat proposatu dute 

parkearen erdigunean. Garrantzia berezia dauka urak beraien parkean. Aukera 

desberdinak eskaintzen dituen iturria irudikatu dute: ura edan, urarekin  jolastu, 

udan urarekin busti edo bainatu, udatik kanpo iturriaren putzuan ahateak jarri.  

- Dibertsiorik Ez: Jolaserako hainbat elementu proposatu dituzte: rokodromo 

baten goialdetik abiatzen den tirolina luze bat, tirolinatik jaitsi beharrean ohe 

elastiko batera salto egiteko aukera ere ematen duena. Txirrista bat ere egongo 

da parkean, tirolina handia baldin bada, txirristak espazio txikiagoa hartzeko 

prest agertu dira. Ohe elastiko bat jarriko dute. Saskibaloi saski bat. Dilin-dalan 

ibiltzeko ziburu bat eta balantzin bat.  

- Edukiontziak Falta Dira: Parkean 4 edukiontzi jartzea proposatu dute, guztiak 

bata bestearen alboan: papera, plastikoa, organikoa eta errefusa.  

- Itzalik Ez: Zuhaitz gehiago jarri behar dira parkean eta babestuta egoteko 

etxetxoak. Babesteko elementuetako bat etxetxo bat izango da eta bestea 

gaztelu bat. Elementu hauek bertara sartzeko aukera eskainiko dute. Etxetxo 

honek itzaletik babesteaz gain jolaserako aukera ere emango du. Zuhaitzak 

borobilean kokatu dituzte, modu honetan parkearen zati handi batean emango 

du itzala.  

- Parkea Auzokideentzat 

- Oztopo ArkitektonikorikEz 

- Banku Lar: Parkean zehar bankuak jartzea garrantzitsua da beraientzat, baina 

parkearen erdigunean baino ertzetan jartzea proposatu dituzte. Zentzu honetan 

lasai egoteko gunea eta irakurtzeko txokoa proposatu dituzte. Gune hauek 

zuhaitzen ondoan proposatu dituzte eta bi aukera txertatu dituzte: bankuak alde 

batean (bankuak oinak jartzeko euskarriak izango dituzte “reposapies”) eta 

etzanda egoteko sare bat beste txoko batean (sarea altuera batean egongo da, 

telazko hamaken antzera).  

- Parkean edo bere inguruan komunak ere behar direla aipatu dute. 
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3. 3. TALDEA: 

- Iturririk Ez: Parkean ura egotea ezinbestekoa dela uste dute. Horretarako 

guztiok erraz erabiltzeko iturri bat proposatu dute, posible baldin bada 

jolasteko aukera eskainiko duena.  

- Jolas Elementuak Faltan: Tirolina bat zeinek beheko aldean area duen. Tirolina 

honek egitura berezi bat du, pisu desberdinetako altuerarekin eta jolasera 

doan pertsonari pisuz pisu igotzeko aukera ematen dio (barku pirataren 

parkean dagoen elementua aipatu dute inspirazio gisa, egurrezko elementu 

handi bat irudikatzen dute tirolina egiteko). Dilin-dalan jolasteko elementu 

desberdinak: batzuk ohiko aulkiarekin eta beste batzuk otar formarekin, 

pertsona gehiagok erabiltzeko aukera izan dezaten. Ardatzaren baitan biratzen 

den beste kolunpio bat ere proposatu dute.  Ohe elastiko bat salto egiteko. 

Ariketa fisikoa egiteko moduluak jartzea ere aipatu dute, pertsona nagusiek 

ere jarduera fisikoa egiteko aukera izan dezaten. Parkean dauden paretak 

aprobetxatuta rokodromo handi bat eta txikiago bat egingo lukete, adin tarte 

eta gaitasun desberdinetako pertsonek jolasteko.  

- Edukiontzi Gehiago 

- Natura Gehiago: Lurra belarrez jostea proposatu dute, ahalik eta belar gehien 

jartzea lurrean etzateko aukera izateko 

- Estalkirik Ez 

- Txakurrentzat Espazio Espezifikoa: Parkearen sarreran txakurrak egoteko leku 

bat jartzea aipatu dute eta txakur kakak biltzeko edukiontzi propioa izatea.  

- Banku Lar 
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ETXANOBE PARKEA 

Oztopo eta arazoen identifikazioa: 

- Trafikoa, kotxeak: parkearen sarrera bietan kotxeak gora eta behera dabiltza, abiadura 

handian pasatzen dira. Baloiarekin jolasten gaudenean parketik ihes egiten badigu 

beldurra ematen du bila ateratzeak. 

- Eskailerak: parkearen beheko aldetik goiko aldera joateko edo alderantziz egiteko 

eskailerak igo edo jaitsi behar dira, ondorioz haurren karroa edota gurpildun aulkia 

erabiltzen duen pertsona orok parke osoari buelta eman behar dio, kotxeen bidetik 

pasatuz. Eskailerak berak ez daude egoera onean.  

- Iturria, txakurren parkean bakarrik dago eta honek askori beldurra ematen die bertara 

joateko orduan. 

- Ziburuak (kolunpioak)  ez daude egoera onean: batzuk apurtuta edo ezegonkor daude, 

laban egiten dute, margoa joan zaie. Bertan egin daitekeen jolas mota: aspergarria da, 

ez dago adin tarte ezberdinetara egokitua.  Zarata handia egiten dute.  

- Zabor ontziak: gutxi daude eta ezin da birziklatu.  

- Ezin gara sartu hesiak dauden lekuetan. 

- Eskultura ez zait gustatzen. Kolpeak hartu ditut eskulturarekin eta oso gogorra 

da. 

- Korrikan egitean, irristatzea oso erreza da. 

- Pilota belarretan jausten denean (beheko partean), landare arantzatsuak 

daudenez, berreskuratzea zaila da. 

- Farola handiegia da eta ez du ia argirik ematen. 
- Bankuak hotzak eta arriskutsuak dira. 

- Iturria falta da, dagoena oso urruti dago. 

- Landaredi gehiago komeni da.  

- Haur txikienentzako parkerik ez dago.  

- Ezin da patinetearekin ibili.  

- Eserlekuak falta 

 

#KotxeakMugatu 
#EskailerakDenontzat 

#IturriaHaurrentza 
#ZiburuAspergarriak 

#KoloreetakoZaborontzi
a 

#JolastekoGutxi 
#JolasAspergarriak 
#EskulturaGogorra 

#LandareArantzatsuak 
#FarolaHandiekArgiGut

xi 
#BankuHotzEtaArriskut

suak         
#ZoruIrristakorra 

#KolunpioakBerriztu 
#IturriaErdigunean 

#BirziklatzekoOntziak              
#EzDaIrisgarria 

#LandarediGehiago 
#KotxeakArriskutsuak  
#ArgiztapenGehiago 

#BankuGutxi 
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Jolas mota ezberdinen identifikazioa: 

- Beheko espazioan batez ere futbolean jolasten dutela nabarmendu da, baita 

harrapaketan eta bertan dagoen eskuen panelean zein da nire eskua jolasa asmatu 

dutela. 

- Eskailera eta barandan txirristatzera jolasten dutela nabarmendu dute gehienek. 

- Abentura jolas sinbolikoa ere egiten duten hesiak baliatuz. 

- Parke osoan zehar harrapaketa jolas ezberdinetara (lapurrak eta polizia, harrapaketa 

soila, alturitas …) jolasten dutela esan dute. 

- Zuhaitz azpian jolas sinbolikoan aritzen dira eta zuhaitza bera eskalatzeko erabiltzen 

dute, baita ondoan dagoen egurrezko eskultura.  

- Ziburuak ez dituztela asko erabiltzen esan dute, eta erabiltzekotan beste jolas batzuk 

asmatzeko oinarri bezala erabiltzen dituztela. 

- Bankuan eseri eta hitz egiten.  

- Denbora makinara.  

- Loreekin gauza politak egiten.  

- Sokarekin.  

- Altuerekin jolasten dute.  

Aukeratu diren ideiak:   

1. TALDEA:  

- Jolaserako eta egoteko espazio balio anitza + tirolina: espazio honek eraikuntza 

handi bat du, zeinetan espazio txiki ezberdinak egongo diren. Lasai egoteko 

aukera ematen du. Baita, jolas mota ezberdin ugari gauzatzeko. Babeslekua ere 

eskaintzen du egun euritsuetarako. Tirolina bat ere badu. 

- Jolaserako eta egoteko espazio balio anitza + tirolina + txirrista: espazio honek 

eraikuntza handi bat du, zeinetan espazio txiki ezberdinak egongo diren. Lasai 

egoteko aukera ematen du. Baita, jolas mota ezberdin ugari gauzatzeko. 

Babeslekua ere eskaintzen du egun euritsuetarako. Txirrista eta Tirolina bat ere 

baditu, tirolina honek azpian zare bat du eta bukaeran tirolinatik koltxoneta 

batera salto egiteko aukera eskaintzen du.. 

- Ziburuak zuhaitz bien artean zintzilik daude eta haurrak esertzeko tokiak handiak 

eta forma ezberdinetakoak dira, honela talde handian igo daiteke eta ez 

bakarka. Ondoan errekatxo bat dauka, ahateekin.  

- Jolaserako moldatuta egongo den benetako kamioi bat 

- Labirintoa + ohe elastikoak: egurrezko labirinto handi bat, honen irteeran ohe 

elastikoak izango dituenak. Labirintotik pasa gabe ohe elastikoetara joan 

daiteke. 

- Aukera ezberdinak entzun ondoren jolas parkea egituratuko duten material 

gehienak egurrezkoak izatean erabaki dute. 

- Iturria: ura edateaz gain jolas ezberdinak ahalbidetuko dituen iturri bat jartzea. 

- Eskailera: erdia eskailerak eta beste erdian aldapa jarri.  
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- Kotxeak: hasieran peatonalizatzeko proposamena egin da, baina parke ondoan 

bizi den haur batek bere egoera azaldu ondoren, bizilagunak kontuan izango 

dituen proposamen peatonal bat sortzea erabaki dute. 

- Zabor ontziak: birziklatzeko aukera emango duten zabor ontziak jartze 

proposatu da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TALDEA:  

- Altuera. Mugimendua eta jolas dinamikoa ahalbidetuko dituen zirkuitu bat 

proposatzen da, eta tirolina izango da abiapuntua. Tirolina parkearen alde 

batetik bestera joango da eta azpian txirrista txiki bat kokatu daiteke. Honek, 

koltxoneta batean amaituko du.  

- Altuera, eskalatzea, zuhaitzak. Koltxonetak dauden lekutik, egitura handi batera 

igotzeko aukera egongo da zuhaitzaren bidez, eta parkeko punturik altuena 

izango da. Ausartenek goraino igo eta gero, txirrista itxi eta luze batetik 

botatzeko aukera izango dute, eta igerileku batera iritsiko dira.  

- Ezkutatu, eskalatu, jolas anitzak, polibalentzia. Altuera batean kokatutako etxeak 

eskailera formako egitura baten bidez eskalatzeko aukera ematen du eta 

ondoren, igerileku txiki batera emango duten, suhiltzaileek erabiltzen dituzten 

egituretatik, txirrista ireki batetik edo hodi itxi batetik bota gaitezke.  

- Jolasa, mugimendua, berdea, ezkutalekua, iluntasuna. Baso batetik igarotzen 

den errusiar mendixka proposatzen da, basoaren goiko aldetik pasatu ondoren, 

kobazulo bat ere aurkitzen du bidean.  

- Jolas-motorra. Jolas-parkearen izkina batean, futbol zelai txiki bate jartzea 

proposatzen da, nahiz eta ez den garrantzitsuena.  

- Sinbolikoa. Parkearen sarreran, ogitartekoak eta gozokiak erosteko dendatxoa 

jartzea nahi da. 
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3. TALDEA:  

- Kolunpioak Berriztu: jolaserako elementu berriak proposatu dituzte: txirrista bat, 

bistak ikusteko aukera ematen du goiko aldean duen behatokitik, bi altuera 

dituen txirrista proposatu dute, parkearen goiko aldean jartzeko eraikinaren 

alboan, gaur egun kolunpioak dauden lekuaren inguruan.  Beste txirrista handi 

bat egin dute, pisu desberdinak dituena eta altuera handi batetik jaisteko aukera 

emango duena. Skate parkeko modulu bat parkearen beheko aldean jarriko 

lukete, inguruan espazio irekia behar duelako. Dilin-dalan bat goiko aldean.  

Horretaz gain, armiarma sare bat proposatu dute igo eta jaisteko aukera ematen 

duena, sokekin eraikitakoa.  

- Iturria Erdigunean: orain iturria txakurren espazioan dago, kanpoaldean beste 

iturri bat jartzea.  

- Birziklatzeko Edukiontziak 

- Ez Da Irisgarria: malda bat jarri beharko litzateke beheko aldetik goiko aldera 

igotzeko.  

- Landaredi Gehiago: dagoen belarra ez litzateke kendu behar eta landaredi 

gehiago jartzea proposatu dute.  

- Kotxeak Arriskutsuak Dira: parkearen alboetatik autoak pasatzen dira bizkor,hori 

dela eta, autoentzako neurriak hartzeaz hitz egin da saioan.  

- Argiztapen Gehiago: farola gehiago jartzea aipatu dute neguan batez ere goiz 

iluntzen duenean jolasteko aukera egon dadin.  
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- Banku Gutxi: txanpinoi itxurako banku bat jarriko lukete, pertsona asko eta 

borobilean esertzeko aukera ematen duena. 
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RAFA PLAZA 

Oztopo eta arazoen identifikazioa: 

- Txikientzako jolasak oso sinpleak eta aspergarriak dira.  

- Parkea kendu egin behar da, txikia eta zatarra. Modernoagoa nahi dugu, helduentzako 

ere izango dena.  

- Ezkutaketan jolasteko ez dago lekurik.  

- Saskibaloian jolasteko kantxa eta saskiak oso altuak dira eta ez daude egoera onean, 

saskietan sareak falta dira..  

- Saskibaloira jolasteko eremua handiegia da.  

- Iturria: ur asko botatzen du eta kanporantz, ez du ondo funtzionatzen. Jolasteko ezin 

da erabili eta txikia da. 

- Leku zikina, lurrean botilak, kristalak … 

- Lur gogorra, harri handiak daude, zuloak.  

- Belarretan txakurren kaka.  

- Guztia berdegunea izatea nahi dugu, zintarriak kendu.  

- Lehen Hezkuntzako haurrentzat ez dago jolas aproposik.  

- Lurra ez da laua.  

- Eserlekuak apurtuta eta zikin, ezin da bertan eseri.  

- Eserlekuen kokapena ez da egokia, jarrita egotea nahi dugu baina ez horrela … 

- Ez dago porteriarik eta futbolean jolasteko zuhaitzak erabiltzen ditugu.  

- Pinponeko mahaiak egoera txarrean daude. Izkin batean jarri.  

- Euria egiten duenean, ez dago aterperik.  

- Ura pilatzen da.  

- Irisgarritasun arazoak daude.  

- Aparkalekua ez zaigu gustatzen.  

- Autoak oso arriskutsuak dira, baloia plazatik irteten zaigunean ezin gara lasai egon.  

- Argi gutxi dago.  

- Itzalak falta dira.  

- Zuhaitz gehiago.  

- Birziklatzeko zabor ontziak falta dira.  

- Txakurrentzako zonalde itxia behar da.  

#Zuloak               
#LurGogorra 

#ParkeZaharraZatarra 
#SareakFaltan 
#Aparkalekuak           

#IturriTxikia            
#Txakurrak 

#EserlekuDesegokiak 

#EzDuguErabiltzen 
#JolasAspergarriak              

#JolasparkeaApurtutaZaharkit
uta   

#TxakurrenKakaBelarretan 
#ArriskuAsko 

#EserlekuDeserosoak 
#LurGogorra #EzDagoItzalik 

#IturriaTxikiaDaEzDuFuntziona
tzen    

#PinPonMahaiakSoberan 
#KristalZatiakArriskua 
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Jolas mota ezberdinen identifikazioa: 

- Ez dugu bertan jolasten, ez dugu erabiltzen.  

- Harrapaketan.  

- Ezkutaketatan ezin da jolastu… 

- Jolas arautua espazio ireki asko dagoelako.  

- Gamarrako jolas parkea nahi dugu 

- Aiton-amonekin bertan egon eta merienda jateko bakarrik erabiltzen dugu.  

- Gu baino ume txikiagoek ere ez dute bertan jolasten.  

 

- Pin-pon mahaietan eserita egon edo jolastu.  

- Saskibaloian jolastu baina eremuaren erdia erabiliz.  

- Futbol zelaiak sortu, erropa edo motxelak erabiliz porteriak jarrita. 

- Hormak eskalatu. 

- Zuhaitzetara igo. 

- Bankuetan eseri 

- Polis y Cacos 

- Umeen jolasak (sinbolikoa) 

 

Aukeratu diren ideiak:   

4. TALDEA:  

- Bi zuhaitz handiren artean tirolina bat jartzea proposatzen da. Zuhaitz 

horietako batera igotzeko, espiral forma duen eskalatzeko egitura 

egongo da, eta beste zuhaitzetik zintzilik, berriz, eserleku handia izango 

duen zabua. Tirolinaren azpian eta inguruan, belarra eta natura egongo 

da, eroriz gero, minik ez hartzeko. Belar artean, meriendatzeko edo 

bazkaltzeko mahaia ere egongo da eserlekuekin. Tirolinaren amaieran, 

txirrista txiki bat ere egongo da eta ur putzu baten gainean jarriko diren 

saltoak egiteko egitura.  

- Nagusiagoek ere jolas dezaten, dorre baten bidez igotzeko aukera 

izango duen txirrista erraldoia proposatzen da. Txirrista irekia izango da, 

baina zati batean itxita ere egongo da. Dorreak eskailera handi bat 

izango du barruan, eta txirristatik botatzean, pilota bigundun igerileku 

batera erortzeko aukera emango du.  

- Pilota bigundun igerilekutik gertu, bi etxetxo jartzea proposatzen dira. 

Egurrezkoak izango dira eta barruan 4-5 ume sartuko dira, euritik eta 

eguzkitik babesteko, jolasteko eta lasai egoteko baliagarriak izango dira.  

- Mendixka bat ere proposatzen da, eta mendixkaren barruan, txirrista 

izango duen tunela. Mendixkara igotzeko eskailera berezi batzuk ere 

proposatzen dira eta malda aprobetxatuta, etzanda edo jarrita egoteko 

baliagarria izango den sarea. Bertan lasai egoteko aukera egongo da.  



 

Prozesu parte 
hartzailearen garapena 

TXOSTENA 2018ko udaberria 

 

33 
 

- Iturri txiki bat beharrean, igerileku forma izango duen iturria 

proposatzen da eta inguruan jarrita egoteko eserlekuak. Udan, 

bustitzeko erabili daiteke.  

- Hasiera batean, beste bi tirolina proposatu badira ere, horiek moldatzea 

erabaki da guztien artean. Honela, beste proposamen hauek egiten dira: 

zutik zintzilikatzeko soka, saltoak egiteko hondarra, zuhaitzen artetik 

irtengo diren zabuak eta eskalatzeko rokodromoa.  

 

5. TALDEA 

- 3 altueradun txirrista (barruan eskailerak izango ditu goraino igotzeko) 

- Iturria (atzeko plazan dagoena bezalakoa) 

- Wifia 

- Eserita egoteko kikara itxurako eserlekuak. 

- Dorre altua, bertara igo eta arrainak ikusi ahal izateko.  

- Txirrista zabala, bat baino gehiago sartzeko.  

- Igerilekua 

- Eserlekuak  

- Igotzeko rokodromoa, ondoren tirolina eta gero jaisteko itxita dagoen txirrista. 

Azkenik, erortzeko koltxoneta edo ura.  

- Kiroletarako gunea (saskibaloia, beisbola…) 

- Lurrean margotutako jolasak (futbola edo beste jolas batzuetara jolasteko). 

- Ping-pong mahaiak mantendu.  
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- Txakurrentzako leku isolatua.  

- Iturri-igerilekua eserlekuz inguratuta, etzanda egoteko, jarrita … 

- Oztopoak dituen egitura, korrika ibiltzeko, harrapaketan …  

- Akuariuma. 

- Txikientzako gordetzeko txokoak. 

- Saskibaloian jolasteko egitura DENONTZAK (saskiak altuera ezberdinetara egon 

behar dute, edo igo eta jaitsi daitezkeenak).  

 

 
 

Parte hartze saioetan egindako tailerretako materiala eta bildutako apunteak ikusteko IKUS 5. 

ERANSKINA.  

Parte hartze saioetako argazkiak ikusteko IKUS 6. ERANSKINA 

3.3. Erakusketa 

Haurren Auzoa prozesu parte hartzailearen baitan, aste beteko iraupena izan duen 

erakusketa jarri da martxan haurrek parte hartze saioetan egindako ibilbidea jaso eta 

auzotarren aldetik horien gaineko ekarpenak jasotzeko.  

Erakusketa horretan haurren maketekin batera NONDIKeko lan taldeak prestatutako hurrengo 

panelak egon dira ikusgai: 
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3.3.1.- Auzokideen ekarpenen analisia 

Erakusketa egon den bitartean, 78 ekarpen fitxa jaso dira, hauetatik gehienak 

norbanakoenak baina batzuk taldeka osatutakoak. Honako hauek dira jaso ditugun emaitzak:  

1.- Zer gehituko zenuke?  

Jarrraian zerrendatutako ordenean aukeratu dituzte gehitzeko elementuak.  

 

2.- Zein material eta kolore erabiliko zenituzke?  

Jarrraian zerrendatutako ordenean aukeratu dituzte material eta koloreak.  

 

 

 

 

Iturria, ura 46  Natura 41 Merendolak 33 

Bizikleta 
aparkalekua 31 

Babslekuak, 
gordelekuak 31 

Biltzeko espazioak 
25 

Aterpea 29 
Jarrita egoteko 
lekuak 27 

Erronka egiturak 
27 

Irakurketa txokoa 
26 

Praktika 
artistikoak 26 

Bazkaltzeko 
espazioak 21 

Mahai jolasak 20 Antzerkia 18 
Hegaztien zaintza, 
behaketa... 16 

Jolas parke 
tradizionala 14 

Zinema 14 Skate-parka 13 

Jolas arauturako 
baliabideak 9 

Biltegia 8 

58 
•Enborrak, harriak, ura 

57 
•Egurra 

12 
•Metala 

11 
•Plastikoa 

5  
•Hormigoia 

52 
•Naturaren koloreak 

44 
•Kolore biziak 



 

Prozesu parte 
hartzailearen garapena 

TXOSTENA 2018ko udaberria 

 

46 
 

3.- Ekarpenak  

Gai desberdinen artean entzun ditugun ekarpenak gaika sailkatuta: 

GENEROA: 
-Futbol eta saski zelaiak egotekotan, gaur egungoa den baino txikiagoa izatea, horretan 
jolasten ari den bitartean, beste jolas batzuetarako lekua egoteko 
-Genero zehatz bati egozten zaizkion jolas motak bultzatzen dituzten espazioak ekidin.  
-Sentsibilizazioa, espazioak neska eta mutilenak izan daitezen. 
-Ongi argiztatua egotea 
-Esparru fisiko intergeneroa izatea, lurrean marrazkiak izatea. La rayuela jolasa bezala 
esaterako. Neska eta mutilek espazio berdina har dezaten.  
-Futbol zelaiak eta nesken erabilera erdigunean daudenean …  
 
BELAUNALDI ARTEKO HARREMANAK: 
-Aiton amonentzat gimnasia egiteko gailuak 
-Adin guztietarako erabilgarriak izatea 
-Nerabeek ere bere lekua izatea.  
-Adin sailkapenak gutxitu eta nahasketaren alde egitea. Umeak, nagusiak bina baita ere umeen 
arteko laguntza bultzatuko duten guneak. Gurasoak laguntzeaz gain, haien arteko harremanak 
lantzen dituen lekua.  
-Boloak, petanka, igela 
-Adokinetatik taka takarekin ezin da ibili 
-Baldosekin arazoak izaten dira, estropezu egitea erraza da. 
-Parketara igotzea zaila da aitona eta amonentzat, malda ez irisgarriak daude igotzeko, baina 
jaisteko modurik ez dago.  
-Uste dut bideoaren elkarrizketak gazteleraz ere egon beharko luketela, gure adinarekin 
gehiengoak ez dakigu euskaraz. Orain ezinezkoa zaigu ikastea eta aurrez ez dut denborarik 
izan, gaur 80 urte betetzen ditut.  
-Estalpeak, esertzeko lekua 
-Aitona-amonak bilobekin jolasteko esparruak 
 
GUZTIONTZAKO PARKEA: 
-Eskailerak dauden lekuan aldapa 
-Egokitua itsuak, muga psikomotoreak dituzten haurrentzat.  
-Mugikortasun gutxi duten pertsonak disfrutatzeko gauzak 
-Kolunpio egokituak 
-Zuhaitzetara igotzeko erraztasunak 
-Jolasak aniztasun funtzionala duten haurrentzako egokiak izatea, jolasean modu 
espontaneoan ematen dira harreman horizontalak eta ez baztertzaileak, aniztasuna normalduz 
eta hierarkiak ekidinez. Horrela, zailagoa izango da haur hauen garapenean diskriminaziorako 
joera ikastea modu sotilean eta ez da bazterketan eta diskriminazioan oinarritutako gizarte bat 
elikatuko.  
-Zuhaitzetara igotzeko erraztasunak, egokitzea aniztasun funtzionala duten haurrek guzti 
honetaz gozatu ahal izateko. Asko gustatu zait haurrak pentsatu eta sortzera gonbidatzearen 
ideia.  
-Zailtasun fisikoak dituzten pertsonentzat egokituak 
-6 urtetik beherako haurrentzat esparru itxi bat, ate eta egurrezko hesi batekin.  
-Espazio gehiago. 
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NATURA: 
-Belarra duten espazioak 
-Zumezko labirinto bat, eta bertan gauza politak agertzen doaz, jirafa arbustu … 
-Tresnak izango dituen baratz txiki bat 
-Zuhaitzak 
-Belarra eta loreak 
-Ur kañoak 
-Zuhaitzak igotzeko 
-Erliebea 
-Zaborra, konpostera 
-Ura, iturriak 
-Area duten esparruak 
-Baratza 
-Errekatxo bat zapaburuekin 
-Fruta arbolak 
-Belardiak txakur kaka gabe eta oin hutsik ibili ahal izatea 
-Landatu ahal izateko lur zatitxo bat 
-Rafa plazan dauden berdeguneei erabilpen ludikoa ematea. 
-Basotik ibilbideak 
-Harea eta lurrarekin, urarekin, makilekin jolasteko eremu bat 
-Animaliekin egoteko eremu bat 
-Baratzerako eremu bat 
 
TRAFIKOA: 
-Trafikoarentzat badenak 
-Trafiko gutxiago 
-Arriskurik gabeko espazioak izatea, kotxeak ez izatea arazo. 
-Trafikoa murriztearen proposamena lehentasunezkoa iruditzen zait, proiektu hauek 
arrakastatsuak izan daitezen. 
 
JOLAS ELEMENTUAK 
-Kanastak, porteriak, kirol desberdinak … 
-Tigre baten ahoa bolak botatzeko. 
-Noria txiki bat 
-Dilin-dalan, bueltaka ibili eta salto egiteko zerbait 
-Masajeak: Hartzak bezalaxe bizkarrean hazka egiteko baliagarriak diren eserlekuak. 
-Maiteminduentzako gurutzatzen diren kolunpioak 
-Ur jolasak 
-Labirintoak 
-Egurrezko etxeak eta txu-txu trena duen parkea 
-hareazko eremuak, itzalak … 
-Itsasontzi pirata super handia 
-Urarekin jolasteko zerbait 
-Etxola bat zuhaitzean edo zuhaitzetara igo ahal izatea 
-Ohe elastikoak 
-Aspersoreak jolasteko urarekin 
-Armiarma sarea 
-Garrantzitsua iruditzen zait haurrek eskolan egiten ez dituzten jolas eta ekintzak egin ahal 
izatea.  
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BESTELAKO ELEMENTUAK (ADIERAZPEN ARTISTIKOAK, ERRONKAK, EGOTEKO …) 
-Eszenatoki bat 
-Musika jarri eta jotzeko materiala 
-Hamaka bat 
-Proiektorea 
-Igerileku bat 
-Igerileku ireki bat 
-Espazio irekiak taichí, yoga eta holakoak taldeka praktikatzeko. 
-Music Wall Martin ttipia plazan 
-Antzerkia egiteko oholtza moduko bat 
-Ipuinak kontatzeko txokoa 
-Arbelak, ur depositua inguratzen 
-Txotxongiloentzako antzoki txikia 
-Soinua ateratzeko jolasak 
-Oreka barrak 
 
ZERBITZUAK 
-Komunak 
-Pila bat gustatzen zaigu jolastea, modu desberdinetan gainera. Guri teknologia izugarri 
gustatzen zaigu, beraz aproposa ikusten dugu WIFIa doan eta eskuragarri izatea. Bai haurrek 
bai gurasoek erabili dezakegu WIFIa jolasteko, partekatzeko eta parte hartzeko. Zer iruditzen 
zaizue WIFI kudeatzeko sistema software librea izatea? 
 
MATERIALAK, KOLOREAK, ITXURA 
-Banbuak erabili, eskultura interaktibo bat eraiki, berrikuntza eta material zaharra uztartzeko 
aukera ematen duena. Teknologia berriak, eguzki panelak, egurra, banbua … 
-Material seguruak 
-Materialei dagokionez, elementu desberdinak erabili.  
-Kolore biziak dituen parke bat eta naturaren koloreak dituen beste bat 
-Lonjak konpondu eta inguruko fatxadak. 
-Hiruretako bat estaliko nuke, Zabalganan dauden moduan. Eguraldia Gasteizen nahiko txarra 
da eta neguan ere jolasten da.  
-Euria ari duenean babesteko leku bat 
-Aterpea duten zatiak 
 
IRITZI GEHIGARRIAK 
-Guztia ukitu ahal izatea. 
-Ukitzeko sareak 
-Araudi espezifikoa: Leku horietan poliziari komunikaziorik eman gabe biltzeko jarduerak 
egitea ahalbidetzen duena. 
-Mugikorraren erabilera debekatuta egotea 
-Proposamen ikaragarria iruditzen zait, parte hartze handiarekin eta haurren iritziarekin, 
animo! 
-Zorionak! Oso lan polit eta beharrezkoa! 
-Hau proiektutik kanpo geratzen dela uste dut, janaria erosi ahal izateko komertzio lokal 
gehiago alde zaharrean. 
-Egin dadila posible dena. 
 

Erakusketan jasotako galdetegiak ikusteko IKUS 7. ERANSKINA.  
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9.4. Ondorioak 

Prozesuaren amaieran, aurreko hiru ataletako emaitzak kontutan hartuta, ideia-

proiektuan kontutan hartu beharreko irizpideak definitu dira prozesuko bidelagun guztien 

artean. Hurrengokoak dira irizpide horiek:  

Alde zaharreko jolas-inguruneek bete behar dituzten baldintza orokorrak: 

- Argiztapena 

- Trafikoak ahalik eta gutxien baldintzatu beharko luke jolas ingurunea:  

o Kotxeen erabilerak murriztu 

o Mantsotu 

o Trafikoari lekua irabaztea, haurrei zuzendutako baliabideen bidez.  

- Haurren autonomia indartu 

- Urtaro guztietan jolasa bermatu (euria, itzala, haizea, orientazioa …) 

- Jolas mota guztiei erantzutea 

- Aniztasunari erantzutea 

o Haur guztiek izan ditzaketen jolas beharrei erantzutea 

o Espazio intergenerazionalak bermatzea 

o Gaitasunak 

o Generoa 

- Irisgarritasuna bermatu 

- Ekintzara gonbidatzen duten espazioak definitzea.  

- Elementuen indefinizioa zaintzea, erabiltzaileek espazioa bere egin dezaten, 

moldagarria (eraldatzeko aukera ematea, transformatzeko aukera ematea) 

- Ura egotea (edateko eta jolasteko) 

- Naturarekin kontaktua 

- Auzoko parke bat izango dela bermatzea; auzoaren identitatea eta izaera zaindu 

(gentrifikazioa?) 

- Hiru jolas inguruneen arteko erlazioa bermatu eta loturak zaindu (parkeetara bideak? 

Ibilbidea?)  

- Txakurrentzako espazio espezifikoak daude Alde Zaharrean, horiek erabiltzera 

gonbidatu, esasterako Etxanobe parkera joatera gonbidatu 

- Komunei erantzuna auzo mailan eman, lanketa egin auzoko zerbitzuetan 

- Edukiontziak 

- Espazioek gaur egun dituzten erabilera desberdinak kontutan hartu (Itxita gelditzen 

diren parkeak itxita, zabalik gelditzen dena zabalik) 

- Parkeen eraldaketa prozesu baten abiapuntu gisa ulertu behar da, auzoak eraldatzen 

jarraitu dezan  

- Parke guztietan ekintza eta ez ekintza uztartzea 

- Parkeetara sarrera-irteerak erraztu eta segurtasuna bermatu 

- Karroak, patineteak, txamarrak … uzteko espazioa  

- Eroso jarrita egoteko espazio espezifikoak 

- Zintzilikatzeko eta dilin dalan ibiltzeko elementuak  
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RAFA PLAZAN bermatu beharreko baldintzak: 

- Plazaren erabilera kontutan hartuta, elementu mugikorrik (eramateko modukorik) ez 

egotea jartzea.  

- Elkargunea izan behar da (egoteko, jolaserako lekuak). 

- Kirol ikuspegia txertatu parkean: 

o Jolas arautua berrinterpretatu 

o Pin-pon mahaia 

o Petanka 

o Esku-pilota 

- Zuhaitzak gehitu, neguan hostoak jausten zaizkien zuhaitzak. 

- Parkea txikia kendu. 

- Zikoinak behatzeko txokoa jarri. 

- Gurpildun aulkian dabiltzanentzako kulunka.  

- Garbitu daitezkeen elementuak. 

ETXANOBE PARKEAK bermatu beharreko baldintzak: 

- Zume biziarekin eraikitako babeslekua (Garaion). 

- Zintzilikatzea ahalbidetu. 

- Bi altuerak aprobetxatzeko-erlazionatzeko elementuak.  

- Hesia konpondu, eraldatu (bi altueren artean dagoena). 

- Etxanobe etxearen hutsunea aprobetxatu. 

- Harea, ura. 

- Etxola-biltegi bat materiala gordetzeko. 

- Egoteko lekua, mahai handi bat jartzeko espazioa.  

- Musika, eszenatokia… 

- Babeslekua, etxetxoa… 

- Erraz garbitzen diren lurrak, baina gomarik ez duena beharko.  

MARTIN TTIPIA PLAZAN bermatu beharreko baldintzak: 

- Indusketa ekidin.  

- Hesiak kendu, sarbidea erraztu. 

- Eraikigarritasuna erraztu.  

- Materiala gordetzeko biltegiak ahalbidetu. 

- Babeslekuak, etxetxoak …  

- Aulki/mahai mugikorrak. 

- Jolas sentsorialak, zentzumenak lantzeko parkea … 

- Zume lehorrarekin eraiki (Garaion) 

- Musika egiteko espazioa 

- Eszenatoki, tarima bat … 
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10. ERANSKINAK 

 

1. Eranskina: Behatzaileen fitxa 

2. Eranskina: Proposamen berrien galdetegia 

3. Eranskina: Behatzaileen fitxen bilduma 

4. Eranskina: Behaketa saioetako argazkiak 

5. Eranskina: Parte hartze saioetako emaitzen bilduma 

6. Eranskina: Parte hartze saioetako argazkiak 

7. Eranskina: Erakusketako ekarpenak 
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