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Sarrera
Lan honek geografia fisikoan aztertu ditugun gai ezberdinen aplikazio praktikoa du helburu. Zure 
herria edo bailararen inguruko informazio zehatza eta gaurkotuarekin, ikerketa lana burutuko 
duzularik. Honetarako teknologi berriaz baliatuko zara, hots, ordenagailuak, testu tratamendu eta 
aurkezpeneko programak. Interneten bidez lortutako informazioa izango duzu material, eta honen 
bitartez azalpen antolatu, logiko eta ahalik eta zehatzen osatzen ahaleginduko zara.
Ikertzaile edo turismo arduradun bat bai zinen, informazio eguneratua eta zehatza erabiltzen eta 
ondorioak plazaratzea eskatuko zaizu. Lanaren helburu nagusiak bi dituzularik, batetik informazioa 
aurkitu eta aztertzea eta bigarren, informazioa komunikatzeko duzun gaitasuna. 
Nolako eremuan kokatzen da zure herria edo bailara? Zer nolako ezaugarri klimatiko, hidriko eta 
aberastasun naturalak biltzen ditu udalerri edo bailarak? 

Lana
Herriko edo bailarako aberastasun eta ezaugarriak ezagutarazi behar dituzu. Kontutan izan 
inguruak gizakiengan duela mende bat arte, behintzat, izandako eragina. Aztertu beharko duzu zer 
nolako errekurtso naturalak izan ditzakeen zure eremua eta bere erabilpena kritikoki baloratu.
Klimograma bat egin eta komentatu, honetarako datu zehatzak erabiliz eta ondorioetan erliebea 
unitateak, hidrografia eta landaretza aipatzen dituzularik.
Eguraldi maparekin eta sateletetik ateratako argazkiekin gehi emandako iragarpenaren 
txostenarekin iruzkindu garai konkretu baten eguraldia saiatu zaitez aztertzen.
Udalerriko mapa  batean adierazi unitate morfoestruktural nagusiak eta hidrografi sarea. 
Aurkitu ea gune babesturik ote dagoen eremu horretan, zehaztu eta lekutu
Zehaztu zer nolako landaredia eta fauna  aurkitzen den.
Aurreko guztia egin eta aztertu ondoren egoera zein den, baliabideak, eta abar kontutan izanik 
aurkezpen bat egin eta zure iritzia eman. Txostena klaseko kideei aurkeztu beharko zaie.
Lortuko dituzun emaitzak aurkezteko testu prozesadorea eta aurkezpenetarako programa bat 
erabili beharko duzu. Material gehigarri moduan argazkiak aurkeztea ez legoke bat ere gaizki. 

Pro  zedura   
Lana burutu ahal izateko teorian aipatu ditugun ideietatik abiatu, ondoren interneteko hurrengo 
helbideetaz baliatuz informazio gaurkotua eta zehatza atera, lana aurrera eramateko.

• Klimograma egiteko:

1 zure herriko datuak jaso, bataz besteko tenperatura eta hilabeteko prezipitazioak. 
2 Atera zabalera termikoa eta urteko prezipitazio kopuru osoa. 
3 Begiratu nola irudikatzen duten eta ondoren excel programako grafiko irudikapenara pasa 
dezakezu edo eta eskuz egin edo honako plantilla aplikatu.
4 Iruzkina egiterakoan aztertu tenperaturak, bataz bestekoa, zabalera termikoa, noiz max. eta min. 
udak eta neguak nolakoak diren eta sailkatu. Prezipitazioak noiz, nolakoak, erregulartasuna edo 
idortasuna eta abar. Faktore eta eragileetaz mintza zaitezke. Landaredia eta hidrografia nolako 
ezaugarriak izango dituen aipatzen dituzularik.
http://www.aemet.es/es/portada  Espainiakoa eta Europako eguraldi iragarpenak, sateliteko 
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argazkiak eta isobaren mapak aurkitzeko. 
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/comunidades Erkidegoka edo eta probintzietako 
iragarpenak ere aurki ditzakezu.
http://www.eltiempo.es/ Iragarpenerako bertze web interesgarri bat.
http://www.tiempo.com/ Bertze bat
http://meteo.navarra.es/ Nafarroako eskualde eta behatoki ezberdinetako informazioa

• Eguraldia iragarpenak:
• http://meteo.navarra.es/predicciones/   

Behatoki ezberdinetako datuak: http://meteo.navarra.es/estaciones/mapadeestaciones.cfm 
Bertatik mapa ikusi eta zure zonaldeko behatokiaren gainean jarri eta aukerak eskainiko dizkizu. 
Datuak adibidez urte oso batekoak atera ditzakezu nahi dituzun zenbaketekin (tenperatura, 
prezipitazioak ohikoenak izango direlarik)
Azken hilabetekoak baina estazio gutxiagokoak bertan : 
http://meteo.navarra.es/estaciones/mapadeestacionesgn.cfm azkenean grafika ateratzen dizu eta 
gainetik pasatzerakoan balioak erakutsiko dizkizu.
Klimatologiaren inguruko datu orokorrak (klasean ikusitakoak): 
http://meteo_eu.navarra.es/climatologia_eu/  bertatik ere estazio ezberdinetako datuak ateratzerik 
duzue http://meteo_eu.navarra.es/climatologia_eu/fichasclimaticas_eu.cfm Klasean erabili ditugun 
parametroekin eta azpian klimograma eredu bat aurkezten duelarik. 

http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-5853x/eu/meteorologia/home.apl?e=8  iragarpenetarako 
eta sateliteetako argazkiak hartzeko aukera. Meteorologiari buruzko informazio anitz eta euskaraz. 
Arazo bakarra zera dugu, sakontzerakoan datuak soilik Euskadiko erkidegokoak ditugula.

http://sebastianrolando.blogspot.com.es/2006/10/plantilla-para-hacer-climogramas.html 
klimograma osatzeko excel plantilla bat
http://www.berria.info/zerbitzuak/eguraldia/   , euskaraz iragarpenak 

 
• Eguraldi maparekin:

1 Egunkarietatik jasotako informazioarekin eta sateliteen argazkietan edo eta isobaren mapekin 
ahalegindu zaitez iragarpenetan aipatzen dutena non eta nola ikus daitekeen aztertzen. Beti 
kokatu ezazu urtaroan.  Emaitzatik abiatuz, ikertu nola iritsi diren iragarpenetara, fronteak aztertuz 
sateliteen bitarteko argazkiak paratuz eta isobaretako mapen bidez horiek identifikatzen eta euren 
mugimenduak jarraituz. 
2 Honako helbidean azalpen xume bat agertzen da, erdaraz, mapen interpretazioa egiten 
laguntzeko. http://www.snowboardguia.com/tiempo-meteorologico.htm  Eguraldien iragarpenerako 
testu hau ere baliagarria gerta dakizuke. http://www.pormi.net/el-tiempo/interpretacion-mapas-
tiempo.html 
3 Azterketa egiterakoan gehitu itzazu egun horietan jasotako prezipitazio kopurua eta 
tenperaturak.
4 Guztiarekin txosten bat osatu eta bertan zuen ondorioz gain, paratu irudia iruzkinduak. 
http://www.tiempo.com/  helbide honetan iragarpenak, satelite argazki eta baita isobaren mapak 
penintsularako. Zenbait lekuko datu historikoak eta adibidez mapak animatuak 
http://www.tiempo.com/mapas-meteorologicos/lluvia/# 
Goitian paratu diren helbideak erabili ditzakezu atal hau burutzeko.

• Udalerriko mapa

1 Mapa bat irudikatu eta bertan erliebe unitate nagusiak paratu
2 Hidrografi sarea paratu eta ibaien inguruko informazio gehigarria aurkitu
Udalerria nolakoa den, azalera eta mugak eta gehiagoko informazioa. Mapa hau erabili dezakezu 
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gainontzeko informazioa kokatzeko eta lekutzeko.

http://sitna.cfnavarra.es/ orrialdean sartzean bi aukera nagusi dituzu ezkerrekoa Geoportal: http://
sitna.navarra.es/navegar/ hemendik sitnaren mapara sartuko zara eta bertako datuak, mapak, 
azala ezberdinak (hondoko mapa, bektore geruzak eta bilaketa) 
Bertze aldetik IDENA-rena duzue http://idena.navarra.es/navegar/ . Handik hainbat mapa eta datu 
ere ateratzerik izango dituzue. 
Bertan udalerriko informazioa aurkituko duzu, airetik ateratako argazkien bidez edozein lekua 
aurkitu eta nahi izanik koordenatu geografiko zehatzak ere eman. Arazoa: mapak txikiak ikusten 
ditugula eta inprimatzerako ezer gutti ikusten dugula.

http://idena.navarra.es/busquedas/  Enpresa bereko bertze weba zeinetan kartografia tematikoa 
topatu daitekeen. Modu berean funtzionatzen du. Hortaz oso erabilgarria da, gainera informazio 
gehigarria topa daiteke eta zenbaitetan estekak ere. Udalerriaren mugak zein diren jakiteko 
baliagarria ere. (irudiak postaz bidaltzeko aukera ematen du). Atal batean deskargak agertzen dira 
eta bertatik ere zenbait mapa jaitsi daitezke. 

https://catastro.navarra.es/navegar/default.aspx (Catastro)  Bertan Nafarroako edozein udalerriko 
mapak hobe ikus daitezke. Handiagotu daitezke eta kopiatzeko aukera errazagoa ematen digute. 
Gainera informazio estadistikoa sartzekotan eskualde bakoitzeko udalerrien mugak zehatzago 
aurkitu eta informaziora jotzeko parada ematen digu. Nola aurkitu informazioa bertan aipatzen du 
https://catastro.navarra.es/servicios/TramitarValoracion.aspx  Bertatik udalerriko etxe edo orube 
baten balioa eta metroak tasatzeko aukera ematen digu. Beraz bat aukeratu eta hartu bai planoa 
baita tasazioa egiaztatzeko pausoak jarraitu dituzula. Gainera google earth-eko artxiboa jaisteko 
aukera du eta ondoren kmz formatokoa programa horretan eramango zaitu orube horretara 
(honela planoaz aparte, satelitetik ateratako irudia ere eskuratzerik duzu). Antzeko aukera ematen 
dizu sitnan ikusi nahi baduzu.
Azkenik etxeko edo orubeko cédula parcelaria ateratzerik duzu, pdf formatuan, bertan agertuko 
dira etxeko datuak, metroak, urtea eta abar.
Aukera ematen dizu planoak ikusteko, 2D eta 3D, begiratu adibidez institutuarena. Azken 
honetarako 3Dko aplikazio bat jaitsi beharko duzu.

http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Navarra+en+cifras/ Honetatik udal 
informazioa iristeko errazago suerta dakizueke. Helbidetegiak eta halako informazioa.
http://www.fallingrain.com/world/SP/32/index.html Ingeleraz bada ere web interesgarria mundu 
osoko eta beraz Nafarroako udalerri guztiak kokatzeko eskala ezberdinetan. Gainera hezetasun eta 
tenperaturaren azken egunetako datuen grafiko eskaintzen du.
http://idena.navarra.es/navegar/ Bertan adibidez hidrografiarena sakatuz. Nafarroako hidrografia 
aztertzeko web egokia, bertan sare hidrografikoak, araztegiak, isurialdeak, arro hidrografiko 
nagusiak eta bigarren mailakoen informazioa topa dezakezu. Nafar Gobernuko bertze 
Departamentuetarako estekak aurkituko dituzu, Inguru Girokora hain zuzen.  Erabilgarriena 
Mapetan sakatzean aurkituko duzu. Hidrografian mapetan sakatuz ibaietako edozein puntua 
lekutzeko aukera ematen dizu, sitnako mapetan bezala erabil daitekeelarik. Zure udalerriaren 
barna aforo estaziorik eta abar egotekotan non lekutzen den ere aurkitu dezakezularik.
Bertze hainbat datuekin jokatu dezakezu: oinarrizko mapak, geodesia eta kartografia (eskalako 
mapak), geologia, edafologia (Urbasa aztertzeko), hidrografia, orografia, administrazio unitateak, 
eta abar.

http://www.chebro.es/ Ebroko arroko ur konfederazioaren weba duzu hau. “La cuencan” alderdi 
geofisikoak: alderdi geofisiko eta geomorfologikoak,  ingurune hidrikoa, Edafologia, Landaretza , 
Alderdi klimatikoak, Higadura, Salinitatea. Uraren erabilpenak: Horniketak,  Ureztapenak eta ur 
erabilerak, Erabilpen industrialak, Akuikultura, Aisialdirako erabilpena, Trasbaseak. Eta bertzelako 
informazio orokorra aurkituko duzu. Badu joko interesgarria uraren erabilera eta urtegiaren 
kudeaketaz gainera Esakoa da. Probatu 
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http://www.chebro.es:81/educativo/juego/index.html 
http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx Bertan Ebroko arro guztiaren mapa aurkituko duzu eta 
google earth edo sitna antzera funtzionatzen du. Baina honek aukera ona ematen du inprimatzeko 
tamaina ezberdinetan. Pdf bat sortzen dizularik. 
http://oph.chebro.es/ Helbide honetan informazio gehiago duzu, data baseak eta abar baina akaso 
asko sakondu nahi duenerako gomendatzen da soilik.

Aurreko web askotan irudiak hartzeko aukera bakarra pantaila eskuratzeko programak besterik ez 
digute eskaintzen. Beraz modu errazena pantaila inprimatu tekla sakatzea dugu, bertzela Hypersap 
edo bertze motatako programak erabili beharko genituzke. Dena dela irudiak ez dizkigute inondik 
inora pantaila handian paratzen.

• Gune babestuak, ekosistemak, landaredia eta fauna

1 Ondoren ematen zaizkizun helbideetan nabigatu eta zure eskualdearen inguruko aurkitzen duzun 
informazioa bildu
2 Zerorrek aurkitutako bertze helbideetatik informazioa bildu, beti ere helbidea ematen duzularik
3 Jasotako informazioarekin txosten bat osatu. Honetarako zuen argazkiak ere gehitu ditzakezue.
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Naturaleza/ naturaren 
informazioa aurki daiteke orokorra bada ere. Gune babestuak, Parke naturalak, landaretza eta 
fauna.
http://www.navarra.es/nr/navarra/asp/redirect.asp?sUrl=%2Fappsext%2FLics%2F&f=True Gune 
babestuen zerrenda LICs edo komunitaterako interesgarriak diren eremuak 42, red natura, 
ekosistemak eta abar. Informazio orokorra flash programarekin animazioz aurkeztua.

http://idena.navarra.es/navegar/ Sartu ezkerreko zerrendan medioambiente y espacios protegidos. 
Gune babestuak eta ekologiaren inguruko informazioen mapak.
http://www.crana.org/eu/  Inguru giroko informaziorako weba Centro de recursos ambientales de 
Navarra. 

http://www.crana.org/eu/
http://idena.navarra.es/navegar/
http://www.navarra.es/nr/navarra/asp/redirect.asp?sUrl=%2Fappsext%2FLics%2F&f=True
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Asi+es+Navarra/Naturaleza/
http://oph.chebro.es/
http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx
http://www.chebro.es:81/educativo/juego/index.html


Ebaluazioa 
Ondorengo koadroan azalduko zaizue nolako kalifikazioak emango diren lanen emaitzen ondorioz. 
Dena dela kontutan izan taldeko lanak kalifikazio bat izango duela baina gero bakarkakoa 
kalifikazioa klasean, ikerlana burutzerakoan, izandako parte hartzearen arabera izango dela.

Urria
1

Nahikoa
2

Ongi
3

Bikain
4

Nota

Klimograma.
Aurkezpena edukiak, 
klimogramaren 
eraiketa Iruzkina eta 
talde lana 

Iruzkina ez egitea 
eta datuak gaizki 
erabiltzea. Lan 
zakarra aurkeztu edo 
eta ez aurkeztea 

Eskatutakoa  bete egin 
da baina ez da iruzkin 
ona egin eta lana 
nahiko zakarki burutu 
da. 

Eskatutako guztia 
burutu, aurkezpen ona 
eta eduki aldetik 
zuzenak baina 
informazio gehigarririk 
gabe badago

Iruzkina egiterakoan, lana 
aurkezterakoan eta erabilitako 
materialak osatu direnean 
bikaintasunez burutzea eta 
material gehigarriak 
ematerakoan 

 Eguraldi maparekin
Aurkezpena, material 
ezberdienen eta 
iturrien erabilpen 
osagarria, talde lana 

Eguraldi mapak edo 
sateliteetako mapak 
soilik aurkeztea . 
Taldean lanik ez 
egitea

Mapak eta argazkiak 
aurkeztea baina 
iruzkinik gabe, hots, 
soilik iragarpenak 
kopiatzea 

Lana ongi burutu, 
materialaz hornitu eta 
iruzkin logikoak osatzen 
direlarik. 

Eguraldi mapen informazioa 
nolakoa den, ezaugarriak eta 
erabilpenean trebezia eta 
edozein eguneko isobara eta 
sateliteetako argazkiekin 
iragarpena egiteko gai izatean 

 Udalerriko mapa  
Aurkezpena, bertan 
materiala txertatzeko 
gai izatea eta 
txukuntasuna 

Mapak kopiatu baina 
inolako informazioa 
gehitzen ez jakitea. 
Lana iruzkinak gabe 
aurkeztea 

Mapak kopiatu baina 
udalerriko erliebeak, 
mugak eta hidrografia 
paratuz, 
aberastasunaren 
inguruko informazio 
gehigarrik gabe 

Mapak erabiltzea 
aurkezpen logiko eta 
txukunarekin eta 
informazioaren 
erabilpen zuzena eta 
egokiarekin 

Kartografiaren aurkezpen eta 
erabilpenean trebetasuna 
erakustea, hots, irudikapenak 
benetan erabiltzea iruzkin 
aberats eta txukuna 
aurkezteko.  

gune babesturik
Talde lana, 
informazio gehigarria 
aurkeztea eta gune 
babesturik ezean 
eskualdeko 
deskripzioa egiteko 
gai izatea

Informaziorik ez 
aurkitzea eta inolako 
deskribapenik ez 
paratzea

Helbideak aztertuz 
informazioa aurkitu edo 
ez eta inguruko 
deskripzioa egitea

Txosten logikoa, 
material gehigarriak 
erabiliz eta aurkezpen 
txukuna egitea 

Informazio gehigarria aurkitu 
eta txosten zuzena aurkeztea. 
Guneak zer diren eta 
garrantzia, eskualdeko 
ezagutza maila altua erakustea

 Landaredia eta 
fauna

Informaziorik ez 
ekartzea eta 
txostenik ez 
aurkeztea 

Informazioa ongi 
aurkeztea baina 
inguruko material 
gehigarririk gabe 

Informazio zuzena, 
aurkezpen txukuna eta 
logikoa eta taldeak 
sortutako material 
gehigarria atxikitzea 

Gaiaren inguruko ezagutza 
maila altua erakustea. Txosten 
landua aurkeztu eta taldeko 
material osagarri iruzkinduekin 

Ondorioak 
Lan guztiaren ondoren talde bakoitzak eta zuetariko norbanakoak zuen herriko edo eskualdeko 
informazio sakona eta zehatza aurkitu eta erabiltzen ikasiko duzue. Aurkezpen informatiko argiak, 
zuzenak eta itxurosoak egiten jakitea. Zuenganaturiko informazioa bertzeei aurkezteko trebeziak 
eskuratzea.  Programa informatikoak eskaintzen diguten aukerak erabiltzen ikastea eta horietan 
trebatzea.
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