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2014ko uztailaren 14tik 19ra

AURKEZPENA ETA HELBURUAK

2012ko uztailaren 13an Huelvan izan zen AEPECT-en 
(Asociación Española Para la Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra) azken Batzar Nagusian, Bilboko hautagaitza 
aukeratu zen Geologiaren Irakaskuntzari buruzko XVIII. 
Sinposioa antolatzeko. 

Geologiaren Irakaskuntzari buruzko XVIII. Sinposioak  
aurrekoetakoen antzeko helburuak ditu. Horien artean 
honakoak azpimarratzen dira: 

1. Geologia eta Lur-zientzietako irakasleen —hezkuntza maila 
desberdinetakoak, lehen hezkuntzatik unibertsitatera— artean 
hezkuntza esperientziak eta ikerketak ezagutarazte eta trukea 
erraztea. 

2. Eusko-Kantauriar Arroko geologia ondarea ezagutaraztea 
gizarte osoari. 

3. Geologia zientzia eta kultura modura 
sustatzea, defendatzea eta zabaltzea.

Sinposioa Bilbon izango 2014ko uztailaren 
14tik 19ra. 

Geologiaren irakaskuntzan eta zabalkundean 
interesa eta jakin-mina duten pertsona 
guztientzako bilgune izatea da Sinposio 
honen asmoa. Hori dela eta, XVIII. 
Sinposioaren egiturak eta jarduerek 
partehartzea sustatu nahi dute honakoen 
bidez:

1. Interes handiko zientzia- eta gizarte-gaiei 
buruzko hitzaldiak, antolatzaileek izen 
handiko pertsonei eskatutakoak. 

2. Pedagogia-metodoetan berrikuntzak, 
Geologiaren irakaskuntzan formula berriak 
edota ezagutzan aurrerapausoak ekarriko dituzten lanak, 
Sinposioan bertaratuek aurkeztuta ahozko komunikazioen edo 
kartelen bidez. 

3. Gaurkotasuneko gaiei buruzko eztabaidak edo lan-taldeen 
bilerak Sinposioa bilgune modura aprobetxatuta. 

4. Formazio-konponente nabarmeneko tailerrak, beste 
testuinguru batzuetan errepikatu litezkeenak, alegia, ikasgelan 
erraz erabil litezkeenak. 

5. Landa-jarduerak eskualdearen dibertsitate geologikoa eta 
hori aztertzeko metodología-estrategiak aurkitze aldera. 

6. Sinposioa egingo den lekuaren xarmak ezagutarazteko eta 
harreman giro adeitsua lortzeko diren kultura- eta jolas-
jarduerak. 

7. Eusko-Kantauriar Arroko geologiari buruzko argitalpena, 
zabalkundera guztiz bideratua, non, gainera, Sinposioan 
zehar burutuko diren landa-irteeretako gida didaktikoak jasoko 
diren. Gida didaktikoek geologia irakasleentzako eta 
zabalkundean aritzen diren guztientzako dudarik gabeko 
praktikotasuna edukiko dute.

1. ZIRKULARRA
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KOMUNIKAZIOAK
Sinposioan parte hartzeko izena emanda, komunikazioren bat 
aurkezteko interesa dutenek posta elektronikoren bidez igorri 
behar dituzte beren lanak ondoko helbide honetara: 
segeo2014@icog.es, 2014ko apirilaren 15a baino lehen.

Jasotako komunikazioak geologiaren didaktika eta 
irakaskuntzari buruzko gai-saiotan sailkatuko dira, 
irakaskuntzako maila desberdinak (lehen hezkuntza, bigarren 
hezkuntza eta unibertsitatea) kontuan hartuta. Parte-hartzea 
ondoko gaietan eskatzen da bereziki:

• Geologiaren zabalkundea.
• Geologia derrigorrezko hezkuntzan.
• Geologia irakastearen beharrak eta abantailak.
• Geologia gaiak irakasteko berrikuntzak.
• Bestelako zientziekiko erlazioa: hausnarketak, 
esperientzia praktikoak.
• Trebatzen ari direnen irakasleekin erlazionaturiko 
ikerketak eta esperientziak.

Batzorde zientifiko batek jasotako komunikazioak baloratuko 
ditu eta Sinposioko argitaratze arauekin eta gaiekin bat 
datozenak hautatuko ditu ahozko komunikazio edo poster 
modura aurkezteko. Onartzen diren komunikazioak 
Geologiaren Irakaskuntzari buruzko XVIII. Sinposioaren
akta-liburuan argitaratuko dira formatu digitalean.

Komunikazioen orijinalak Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra aldizkariko argitaratze-arauetara lotuko dira. Idatzizko 
komunikazioak 4 orrialde luze izango dira, gutxienez, eta inola 
ere ez 12 orrialde baino luzeagoak (35.000 testu-karaktere 
inguru, zuriunerik gabe, eta irudiak barne).

TAILERRAK
Tailerrak jarduera praktikoak dira batez ere, ordu 2 
ingurukoak, hezkuntza-maila desberdinetako ikasleei 
zuzenduak. Tailerren bat eskaini nahi duten pertsonek euren 
proposamena aurkeztu beharko diote Idazkaritzari 2013ko 
abenduaren 1a baino lehen. Batzorde batek jasotako 
proposamenak baloratuko ditu. Onartzen diren tailerrak 
Geologiaren Irakaskuntzari buruzko XVIII. Sinposioaren 

akta-liburuan argitaratuko dira. Proposamenek komunikazioak 
argitaratzeko arauak bete beharko dituzte 

(http://www.aepect.org/XVIIIsimposio2014/
comunicacionestalleres_es.htm), eta 35.000 testu-karaktere 
inguruko luzera edukiko dute, zuriunerik gabe eta irudiak 
barne. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra aldizkariaren 
Erredakzio Batzordeak tailer batzuk aukeratuko ditu 
aldizkariaren aleren batean argitaratzeko, proposamenaren 
berritasuna eta originaltasuna kontuan hartuta.

Tailerren egitaraua bigarren zirkularrean agertuko da. Bertan 
tailerretan aldez aurretik izena emateko fitxa bat egongo da 
eta Sinposioaren Idazkaritzara bidaliko da izen ematearekin 
batera.

LANDA IRTEERAK
Uztailaren 16an, asteazkena, eta 19an, larunbata, izango dira. 
Bigarren zirkularrean zehaztuko dira lekuak, ordutegiak eta 
izena emateko modua.

Aurreikusitako irteeren artean honakoak (behin-behinekoa):

• Euskal Kostaldeko Geoparkea (I): eboluzio geologikoa eta 
zientzia-prozesuaren kronologia.

• Euskal Kostaldeko Geoparkea (II): zientzia, hezkuntza eta 
garapena nazioarte mailako sustapen-proiektu lokalerako. 

• Euskal Kostaldeko estuarioak: Holocenon zeharreko 
eboluzio naturala eta Antropozenoko giza transformazioa. 

• Eusko-Kantauriar Arroko mendebaldearen eboluzio 
tektoestratigrafikoa Mesozoikon. Jurasikoko hidrokarburoen 
arroka amen sorrera eta banaketaren ezagutzan aplikatzeko.  
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• Armañoneko Parkea, 120 m.u.  baino gehiagoko historia: 
Kretazeo tropikaletik glaziazio ondoko Kuaternariora. 

• Kretazeoko itsaspeko bulkanismoa Eusko-Kantauriar Arroan. 

• Burdin mineralizazioak “Bilboko Haztegian”.

• Valderejo-Sobrón, Bóveda-Gesaltza Añana sektorearen 
egitura eta eboluzioa.

• Harriaren Bidea. Ajarteko antzinako harrobietatik Vitoria-
Gasteizko Santa Mariaren Katedral Zaharraren arteko Erdi 
Aroko bidea.

• Toles- eta faila-ikuskizuna: Barrika, flysch-ak dar-dar egiten 
duen gunea.

• Euskadiko sektore zehaztu gabekoren baten ezaugarri 
hidrogeologikoak.

KULTURA- ETA JOLAS-JARDUERAK
Bigarren zirkularrean zehaztuko dira lekuak, orduak eta izena 
emateko modua.

OSTATUA
Bilbon eta inguruan ostatu hartzeko aukera zabala dago. 
Bigarren zirkularrean zehaztuko dira erreserbaturiko edota 
erabiltzeko moduko zenbait hotel eta aterpetxe.

IZEN EMATEA ETA KUOTAK
Bigarren zirkularrean zehaztuko dira.

LEKUA ETA IDAZKARITZA TEKNIKOA
Sinposioa Bilbon izango da, Euskal Herriko Unibertsitateko 
(EHU/UPV) Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko 
Unibertsitate Eskolan. Hiriaren mendebaldean dago, San 
Mames futbol-zelaitik hurbil eta hirira A-8 autobidetik sartzeko 
bide berrien ondoan. Oso ondo komunikaturik dago, izan ere, 
250m-ko erradioan Termibus (autobus-geltoki nagusia) eta 
metroaren, Renferen eta tranbiaren geralekuak daude; eta 
350 m-ra Feveren geltokia.

Helbidea: Rafael Moreno 'Pitxitxi', 2; 48013 Bilbo (Bizkaia).

Sinposioaren idazkaritza Euskal Herriko Geologoen Elkargo 
Ofizialaren esku egongo da.  

Helbidea:
Iparragirre 46, 2.a, 2. atea
48009 Bilbo (Bizkaia)

Tel: 944431182
Fax: 944218247
Mail: segeo2014@icog.es 
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EGUTEGIA
Tailerrak proposatzeko epea: 2013ko abenduaren 1a.

2. zirkularra: 2014ko urtarrilaren 27a.

3. zirkularra: 2014ko maiatzaren 26a.

Komunikazioak aurkezteko epea: 2014ko apirilaren 1a .

Izena emateko epea, gainordainik gabe: 2014ko ekainaren 15a.

Tailerrak onartzea: 2014ko apirilaren 1a.

Komunikazioak onartzea: 2014ko ekainaren 16a.

Sinposioa: 2014ko uztailaren 14tik 19ra.
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ANTOLATZEN DUTE

FINANTZATZEN DUTE

LAGUNTZEN DUTE
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