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1- Zer da Urdaibai Bird Center? Zein da bere eginkizuna? (IDENTIFIKATU)

Aranzadi Zientzia Elkarteak kudeatutako zentroa da. Hegaztiei buruzko zein

hegaztien migrazioei buruzko ikerketetan eta dibulgazio zientifikoan aritzea da

bere eginkizuna.

1 puntu (0,5 galdera bakoitzak)

2- Idatz ezazu “Aranzadi Zientzia Elkartea” beste hizkuntza batean (forma

BALIOETSI)

Aranzadi Society of Sciences

1 puntu

3- Zenbat bisita mota eskaintzen ditu Urdaibai Bird Centerrek? Zeintzuk
dira? (IDENTIFIKATU)

2 bisita mota eskaintzen ditu: autogidatua eta gidatua.

0,5 puntu (0,25 bakoitzak)

4- Nola egin daiteke erreserba? (IDENTIFIKATU)

Telefonoz, 699 839 202 zenbakira deituz edo posta elektronikoz

birdcenter@birdcenter.org helbidera mezu bat bidaliz.

0,5 puntu (nahikoa izango da telefonoz edo posta elektronikoz egin daitekeela

erantzutea.
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5- Aukera itzazu bertara joatera animatzen gaituzten esaldiak. (BALIOETSI)

1 puntu (0,5 bakoitzak)

6- Zenbat hegazti mota ageri dira eskuorri honetan?(IDENTIFIKATU)

a 2

b Gehienez 5

c Gutxienez 5

d x Gutxienez 10

1 puntu

7- Zeintzuk dira eskuorri hau irakurriz ikas ditzakezun hegaztien izenak?
(IDENTIFIKATU)

Mokozabala eta Arrano arrantzalea

1 puntu (0,5 bakoitzak)

8- Internet erabiliz gero, non aurki dezakezu Urdaibai Bird Centerri
buruzko informazio gehiago? Aukeratu egokiak direnak: (INTERPRETATU)

a X Aurkezpen bideoa

b X Facebook-en

c X Youtube-n

d birdcenter@birdcenter.org

e X www.birdcenter.org

1 puntu denak ongi ( 0,25 asmatutako bakoitzagatik)

a X Liluratuko zaituen Naturaren zentroa, bisita gaitzazu.

b Sarrerako prezioan, audiogida barne dago.

c X Etorri Urdaibai Bird Center-era eta gozatu hegaztiez natura betean.

d Bisita gidatua zentroko teknikarien eskutik.
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9- Osa ezazu bisitei buruzko informazioa taula honen laguntzaz.

(ANTOLATU)

Bisita autogidatua Bisita gidatua

Prezioa
(helduak) 5 8

Prezioa (5-12
urte bitartekoa) 2 4

Ordutegia 10:00-14:00 eta 16:00-19:00 11.30

Egutegia
(Noiztik noiz
arte)

Uztailaren 1etik irailaren
15era

Uztailaren 1etik irailaren
15era

Hizkuntza Euskara,Gaztelera eta
Ingelesa Euskara eta Gaztelera

1puntu (zuzen emandako datu bakoitzeko 0,1)

Erantzun itzazu ondoko galderak: (INTERPRETATU)

10- Iruñetik 13:00etan aterata, zein da bisita-ordu egokiena?

16:00-19:00

11-Ikastolatik Urdaibai Bird Center-era txangoa antolatuz gero, zein
ordutarako egon beharko zinateke bertan?

11:30etarako

12-Zenbat ordaindu beharko zenukete bakoitzak?

4€

13-Zein ordutatik aurrera bazkalduko zenukete?

13:00etik aurrera
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14-Aukera ezazu data egokiena zure irakasle eta gelakideekin Urdaibai
Bird Center-era joateko:

a Urriak 25

b Abuztuak 13

c Irailak 14

d Uztailak9

e Uztailak 22

f X Irailak11 (ikasturte barruan delako eta bakoitia delako)

1 puntu (bakoitzak 0,20)

15- Demagun Erresuma Batuko gazte bat (ingelesez bakarrik dakiena)
Urdaibai Bird Center bisitatzera datorrela. Zein bisita mota aukeratu
beharko luke? (INTERPRETATU)

a Bisita gidatua, azalpen hobeak jasoko lituzkeelako.

b Bisita gidatua,taldekide batek teknikariak esandakoa itzuli ahal diolako.

c X Bisita autogidatua, audiogidak ingelesez ere badaudelako.

d Bisita autogidatua, ordutegi askoz zabalagoa duelako.

0,5 puntu

16- Zer da audiogida? (INTERPRETATU)

a
Zentroan martxan dauden proiektuen eta Urdaibaiko ondare naturalari

buruzko azalpenak ikusi eta entzuteko tresna.

b X
Zentroan martxan dauden proiektuen eta Urdaibaiko ondare naturalari

buruzko azalpenak entzuteko tresna.

c
Zentroan martxan dauden proiektuen eta Urdaibaiko ondare naturalari

buruzko azalpenak irakurtzeko gida.

d
Zentroan martxan dauden proiektuen eta Urdaibaiko ondare naturalari

buruzko azalpenak jasotzeko bidai birtuala.

0,5 puntu



LH 6. maila testu ez jarraia - Irakaslea
Urdaibai Bird Center

7

17- Non dago Urdaibai Bird Center? Eman ezazu ahal den erantzun
zehatzena. (IDENTIFIKATU)

Gautiz Arteagako Orueta auzoan, Bizkaian

1 puntu (Bizkaian erantzunez gero 0,25; Gautiz Arteagan erantzunez gero
0,75)

18- Aukera  itzazu Urdaibai Bird Centerren proposatzen diren aukera
desberdinak. (INTERPRETATU)

a X Panel informatiboak behatu.

b Txalupan ibili lakuan zehar.

c X Hegaztien zuzeneko behaketa.

d X Bideoak ikusi.

e Hegazti artean hamaiketakoa

f X Hegaztiez gozatu

1 puntu (0,25 bakoitzak)

19- Idatzi lehenengo zutabean internet erabili gabe Urdaibai Bird Center-
ekin kontaktatzeko 2 modu eta bigarrenean internet erabiliz kontaktatzeko
beste bi modu. (ANTOLATU)

Internet erabili gabe kontaktatzeko Internet erabiliz kontaktatzeko

telefonoa e-mail

Posta arrunta Facebook

Web orria

1 puntu (0,25 bakoitzak)
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20- Aipa itzazu Urdaibai Bird Center babesten duten 2 erakunde.

(INTERPRETATU)

Gautiz Arteagako udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.

1 puntu (0,5 bakoitzak)

21- Zure ustez, irudien arabera, bisitak planteatzen dituen ekintzak non
burutuko dira, eraikuntzaren barruan edo naturaren erdian? (Forma
BALIOETSI)

- Eraikuntzaren barruan. Irudi guztietan pertsonak barruan ikusten dira, bideoak

ikusten, kristalen bitartez behatzen...

1 puntu

22- Bisita gidatuak naturaren erdian egitea eta talde oso handitan egiteak
ondorio desegokiak izango al lituzke bertan bizi diren hegaztientzat?
(Edukia BALIOETSI)

- Bai, hegaztien lasaitasuna puskatuko litzatekeelako eta hauek benetako

bizimoduan ikusteko aukera aldatu egingo litzatekeelako.

1 puntu
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Galdera kopuru
minimoa

18galdera

osotara

Zailtasuna Galderak

-IDENTIFIKATU

galdera kopurua

37,5%

6 ERRAZA

TARTEKOA

ZAILA

1,3,4,6,7,13

-

INTERPRETATU

31,25%

5 ERRAZA

TARTEKOA

ZAILA

8,11,12

10,14,16

-BALORATU

18,75%

3 ERRAZA

ZAILA

2,5

17,18

ANTOLATU

12,5%

2 ERRAZA

ZAILA

9,15

Puntuazioa

osotara

16 puntu


