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San Telmo Gizarte Museo bat da: haren ondare-bildumek 
osatzen duten diskurtsoak euskal gizarteari gogoeta 
planteatzen dio, hausnarketa, iraganeko, gaur egungo eta 
etorkizuneko erronkei buruz.

100 urte baino gehiagoko historiarekin, San Telmo euskal 
gizartearen interpretazioari zuzendutako Euskal  Herriko 
museorik zaharrena da. Haren bilakaera eta gertaera 
gogoangarrienak bere bildumaren bidez eta baliabide 
berritzaileen bidez aurkezten ditu, Euskal Gizartearen eta 
Herritarren museo gisa.

Kultur zentro bizi-bizia da, etengabe eraikitzen ari dena, eta 
bisitariekin behin eta berriro hartu-emanetan eta elkarren 
eraginean diharduena, San Telmoren benetako helburu eta 
jomuga bisitariak baitira.

Proposamen didaktikoen bidez, San Telmo Museoaren asmoa 
honako hau da: museoaren beraren diskurtsoak eta kolektibo 
bakoitzak (honako honetan, hezkuntza formalari lotutakoak) 
harengandik espero duenak bat egin dezatela.

Erakusketa iraunkorra abiapuntutzat hartuta, San Telmok Lehen 
Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta Dibertsifikazioko 
ikasleei, zein Heldu taldeei zuzendutako programa didaktikoak 
eskaintzen ditu bertan jorratzen diren gaien inguruan: historian 

zehar gure herriak izan dituen erronkak eta hauei aurre egiteko 
hartutako erabakiak, balea-harrapaketa, burdinolak, ilustrazioa, 
inkisizioa, hirien garapena, baserriaren inguruan bizitza eta lana, 
industrializazioa, gerra zibila, frankismoa, etab.

Proposamen didaktikoak ikasle eta irakasleentzako baliagarriak 
diren material didaktikoz hornituta daude.

Proposatutako jardueretan parte hartzeko ezinbestekoa da aldez 
aurretik deitzea. Bisita egin aurretik jarduera prestatzeko laguntza 
eta materiala izango ditu irakasleak.

Hau guztia, honako euskarri honetan aurkezten dugu, aproposena 
den eskaintza aukeratu ahal izateko.

Eskaeraren araberako moldaketak egingo ditugu, beti ere gure 
bisitarien beharrei egokituz eta erantzunez.

SARRERA

www.santelmomuseoa.com

http://www.santelmomuseoa.com
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ORDAINTZEKO MODUA ETA 
ERRESERBA ZIURTATZEA
Zure bisita erreserba dezakezu 943481561 telefono 
zenbakian asteartetik ostiralera 10:00-13:00 edo 
helbide elektroniko honetan  STM_erreserbak@
donostia.org 

Ordainketa gutxienez 5 egun lehenago egin behar da. 
Epe honetan egiten ez bada museoak eskubidea izango 
du erreserba bertan behera uzteko.

Ordainketa banku-transferentzia bidez egingo da kontu 
honetan:

IBAN ES48   2095-5381-13-1064093197 
BIC BASKES2BXXX

Eskertuko genuke erreferentzian ikastolaren izena 
jartzea eta baita bisitako data ere.

Behin ordainketa eginda, beharrezkoa da ordainagiria 
e-mail honetara bidaltzea: 

STM_erreserbak@donostia.org edo fax honetara: 
943481581. Orduan soilik, egongo da bisita konfirmatuta.

Erreserba egin ondoren, museoak konfirmazio gutun bat 
bidaliko du erreserbaren datu guztiekin.

Aldaketarik balego, garrantzitsua da aldaketok 48 orduko 
aurrerapenarekin helaraztea.

Prezioen infomazioa: 
http://www.santelmomuseoa.com/index.php?option=com_
flexicontent&view=items&id=5151&cid=1&Itemid=50&lang=eu

BISITETARAKO ARGIBIDEAK
MUSEORA SARRERA:

• Taldearen arduradunak leihatilaraino joango dira. Taldeak, 
bitartean, kanpoan itxaron behar du. 

• Aldekideek beraien gauzak (motxilak, poltsak, etab.) 
horretarako espresuki dauden karroetan utzi beharko 
dituzte.

• Bisita hasi baino lehenago iristea gomendatzen da, gauzak 
utzi, taldeak antolatu, etab.-entzako, honela, bisita garaiz 
hastea ziurtatzen da. 

• Taldea garaiz iristen ez bada, atzerapena handia ez izan 
arren, 943 48 15 80 telefonora deitzea eskertuko genizueke.

BISITAN ZEHAR ARAUAK:

• Taldea gehienez 25 pertsonakoa izango da eta talde bakoitzeko 
arduradun bat egon beharko da. Aipatu arduradunak, jarduera 
irauten duen bitartean taldearekin egongo dira, museoko 
gidariarekin batera. 

• Segurtasun neurriak direla eta, ezingo dira objektuak ukitu, 
gidek zehazki aipatzen duten kasuetan izan ezik.

• Errespetuz jardutea eskatzen da: museoa beste bisitariekin 
elkar banatzen da. 

• Museoa, publiko ororentzat irisgarria da; taldekideen 
artean ezaugarri bereziren bat balego erreserba egiterakoan 
jakinaraztea komenigarria da.

• Museoak bere egiten du aktibitateetan argazkiak edo grabazioak 
egiteko eskubidea, bere artxibo dokumentalerako; halaber, 
segurtasuna dela eta, zaintza-kamerak ere badaude sarbide 
publikoko eremuetan. Ikastetxeak baldin badaki norbaitek, 
adingabe batek bereziki, ez duela iruditan agertu nahi, aldez 
aurretik jakinaraztea komeni da, pribazitaterako eskubidea 
errespeta dakion.

NOLA PRESTATU 
ZURE BISITA

MUSEOAREN INFORMAZIO 
OROKORRA

mailto:STM_erreserbak%40donostia.org?subject=Bisitarako%20erreserba%20eskaria
mailto:STM_erreserbak%40donostia.org?subject=Bisitarako%20erreserba%20eskaria
mailto:STM_erreserbak%40donostia.org?subject=Bisitarako%20erreserba%20eskaria
http://www.santelmomuseoa.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=5151&cid=1&Itemid=50&l
http://www.santelmomuseoa.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=5151&cid=1&Itemid=50&l
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LIBURUTEGIA
Asteartetik igandera: 10:00etatik 20:00etara

Astelehenetan itxita, jaiegunetan zabalik.

Museoa itxita egongo da egun hauetan: urtarrilaren 
1ean eta 20an, eta abenduaren 25ean.

San Telmo Museoa Donostiako Alde Zaharrean dago, eta 
oinezkoentzako zonaldea denez ezin da museora bertara 
autoz iritsi. Hala ere inguruan badira bi aparkaleku, 
Boulevard zumardian eta Okendo plazan.

Museotik metro gutxi batzuetara, aparkatzeko leku bat 
dago Pasealeku Berrian, museora taldeak ekartzen 
dituzten autobusek tarte batez geldialdi bat egiteko.

ZERBITZUAK
• Leihatilak 

• Entzuteko gidak: euskara, gaztelania, 
ingelesa eta frantsesa 

• Igogailuak eta komun egokituak 

• Bisitaldi gidatuak 

• Kafetegia 

• Liburutegia, museoaren ordutegian

• Gurpil-aulkiak eta bastoi-aulkiak emateko 
zerbitzua 

• Haurrei pixoihalak aldatzeko komunak 

• Museoaren aurrealdean plaza bat dago 
haurrentzako jolaslekuarekin.

HIRIBUSAK
05. Benta Berri 

08. Gros-Intxaurrondo 

09. Egia-Hego Intxaurrondo 

13. Altza 

14. Bidebieta 

16. Igeldo 

21. Mutualidades 

25. Benta Berri-Añorga 

26. Amara-Martutene 

28. Amara-Ospitaleak 

29. Hego Intxaurrondo 

31. Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza 

37. Rodil-Zorroaga

LURRALDEBUS
T1. Lasarte 

T2. Zubieta 

T3. Andoain 

T4. Asteasu 

T5. Tolosa 

G1. Hernani 

G2. Hernani-Andoain 

A1. Hernani 

A2. Pasai San Pedro 

A3. Beraun 

H1. Pasai Donibane 

H2. Oiartzun 

I. Hondarribia

SAN TELMO MUSEOKO 
INFORMAZIO OROKORRA
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HAUR 
HEZKUNTZA

• MUSEO BAT, HAMAIKA KONTU: 
IBILBIDE OROKORRA I

• MUSEO BAT, HAMAIKA KONTU: 
IBILBIDE OROKORRA II

• ALAKIKETAN
• XOXO BELTZA SAN TELMON
• BASERRIA
• AZTARNAK OROIMENEAN 
• ARTEAREKIN JOLASEAN
• BADUGU, BADAGO 
• KALEJIRA I
• KALEJIRA II

• ATZOKOA GAUR
• MODERNITATEAREN HASIERA
• KALEJIRA I
• KALEJIRA II
• BADUGU, BADAGO
• KALEJIRA 1813
• EMAKUMEEN KALEJIRA

• PASEOAN MUSEOAN BARRENA
• ALAKIKETAN
• XOXO BELTZA SAN TELMON
• CHILLIDAREKIN DANTZAN

LEHEN 
HEZKUNTZA

DERRIGORREZKO 
BIGARREN 
HEZKUNTZA
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DBH ONDOKOA
 

• ZATOZ ZUGANA
• SAN TELMOKO ARKITEKTURAK
• JENDEAK ETA PAISAIAK
• KALEJIRA I
• KALEJIRA II
• BADUGU, BADAGO
• KALEJIRA 1813
• EMAKUMEEN KALEJIRA

• BERTAKOA ETA UNIBERTSALA
• JENDEAK ETA PAISAIAK
• BADUGU, BADAGO
• KALEJIRA II
• KALEJIRA 1813
• EMAKUMEEN KALEJIRA

DIBERTSIFIKAZIOA 
+ HELDUAK
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Adar bat apaingarri gisa? Basurde bat, lau zaldi eta 
ez gaude zoologikoan? Non gaude, bada? Museoko 
bildumetan zehar egiten den jarduera honetan, museoan 
barrena bildumetako hainbat pieza deskubritzeko aukera 
izango dugu, modu arin eta ludiko batean. Horretarako, piezen 
argazkiak baliagarriak izango zaizkigu garai desberdinetako 
objektuak eta euren funtzioak ezagutzeko. Objektu hauen 
zati batzuen argazkiak pista gisa erabiliko dituzte haurrek 
museoko aretoetan piezak non dauden deskubritzeko. Zatoz 
museoko bitxiak deskubritzera!

AZALPENA:
Museoak haurrek hezkuntza-gaitasunak garatzeko 
baliabideak eskaintzen ditu, museoak, horrela, ardurak 
hartzen, pentsatzen, komunikatzen, elkarrekin lan egiten, 
esploratzen, bilatzen… ikas dezakete eta. Behaketa eta jolasa 
uztartuz, bisitaldi ludikoa ikas minaren zerbitzura jartzea du 
helburu jarduera honek. Oso-oso oinarrizko irakurketa erabiliz 
eta irudien laguntzaz, San Telmo Museoko bildumak bertatik 
bertara ezagutuko dituzte ikasleek, heldu baten laguntzarekin, 
espazioaren gutxieneko nozioak barneratuz eta beren burua 
museoan kokatuz.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Haur 
Hezkuntza 2. zikloa

Curriculumarekin lotura: Norberaren ezaguera 
eta autonomia pertsonala; Ingurunearen 
ezaguera; Hizkuntzak: komunikazioa eta 
adierazpena

Iraupena: 60 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

PASEOAN 
MUSEOAN 
BARRENA

HAUR HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/PASEOAN_Irakasle-EU.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/PASEOAN_Ikasle-EU.pdf
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Zuzenean musika herrikoia entzun eta gainera jotzeko 
aukera izango dute ikasleek. Nola? Euskal Herriko musika-
tresnak, festak eta jantzi tradizionalak ezagutuz eta 
tresnak zuzenean aztertuz eta beraiekin esperimentatuz. 
Horretarako, bi taldetan banatuta (gehienez 15na lagun), 
batzuk erakustaretoetan hainbat ariketa egiten duten 
bitartean, besteak musika tresnekin ariketa egingo dute; gero 
txandatu egingo dira. Euskal musika-tresnak, dantzak, 
ohiturak,eta abar ezagutu zuzenean, musika joz.

AZALPENA:
Mundu tradizionalaren deskubrimendua musikaren bidez 
egitea, eta hari zentzua ematen zion gizarte tradizionala 
ezagutzea, horretarako museoko erakustaretoak eta 
hezkuntza tailerra erabiliz. Ariketa modu teorikoan eta 
praktikoan planteatuta dago partaidetza aktiboa bilatuz. Nork 
bere kultura eta besteena ezagutzeko jakin-mina xaxatu nahi 
da: familiaren jatorritik abiatuta, iraunkortasunaren adibide 
gisa ulertzea ondarea; hau da, datozen belaunaldiei utzi nahi 
dieguna dela, arbasoek guri utzi diguten bezala.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Haur 
Hezkuntza (2. zikloa) eta Lehen Hezkuntza (1. 
eta 2. zikloa)

Curriculumarekin lotura: (HH) Norberaren 
ezaguera eta autonomia pertsonala; 
Ingurunearen ezaguera; Hizkuntzak: 
komunikazioa eta adierazpena. (LH) Natura, 
gizarte eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Herritartasunerako eta 
giza eskubideetarako hezkuntza.

Iraupena: 60-90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 15

ALAKIKETAN

Erakunde laguntzaileak: Patrono pribatuak:

ALAKIKETAN
Irakaslearen gida

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián
Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org
www.santelmomuseoa.com

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/Alakiketan_Eusk_Irakasle.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/Alakiketan_Eusk_Ikasle.pdf
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Xoxo bat etorri da kantu zahar bat xuxurlatzen: “…xolo 
hartan, xolo hartan, xoxoan kantua.“ Xoxoaren kantak 
asko maite dugun norbaiten edo zerbaiten galera  irudikatzen 
du, eta honelako galerak Euskal Herriko tradizioetan nola 
jaso diren ezagutuko dugu, hileta-erritoak eta ohiturak 
ezagutuz. Horretarako, harri sendo zizelkatuak aztertuko 
ditugu eta  argizariak bueltak eta bueltak ematen dituen 
argizaiola piztuko dugu, etxeko sua etxean falta ditugunei 
eramateko.

AZALPENA:
Euskal gizarte tradizionalaren eta bere hileta-erritoen ezaugarri 
nagusiak ezagutaraztea, betiere modu arin eta ludikoaz. 
Hilarriak hainbat aldetatik identifikatzen laguntzea: formak, 
ikonografia, materiak, kronologia. Irudimena sustatzea, 
ikasleek berek hilarri berriak egin ditzaten. Ibilbide honek 
dohain berezi bat izan dezake gainerakoen aldean: gazteenen 
kolektiboei laguntzea heriotzaren fenomenoa uler dezaten 
eta, behar izanez gero, gaindi dezaten, desdramatizatuz eta 
oso epe historiko luzean txertatuz, batez ere haienean senide 
edo hurko bati berrikitan gertatu bazaio.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Haur 
Hezkuntza (2. zikloa) eta Lehen Hezkuntza (1. 
eta 2. zikloa)

Curriculumarekin lotura: (HH) Norberaren 
ezaguera eta autonomia pertsonala; 
Ingurunearen ezaguera; Hizkuntzak: 
komunikazioa eta adierazpena. (LH) Natura, 
gizarte eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Herritartasunerako eta 
giza eskubideetarako hezkuntza.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

XOXO BELTZA 
SAN TELMON

Erakunde kolaboratzaileak: Babesle pribatuak:

XOXO BELTZA
Ikaslearen gida

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián
Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org
www.santelmomuseoa.com

San Telmo museoa 

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/XoxoBeltza_Eusk_Irakasle.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/XoxoBeltza_Eusk_Ikasle.pdf
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Bazen behin eskultore bat, haizea erabili zuena bere obra 
bat egiteko. Haizearen indarrak metalezko orrazi erraldoi 
batzuk tolestu zituen. Haize hori San Telmo Museoan 
barrena dabil eta gu ere tolestuko gara, orrazi horien moduan. 
Zuk ere zure gorputza tolestuko duzu? Postura desberdinak 
egitera animatuko zara?

AZALPENA:
Chillida eskultorea eta bere obra ezagututzea. San Telmo 
museoan topa ditzakegun Chillidaren artelanak eta 
eskultura publikoa aztertzea Haizearen orrazia eskultura 
abiapuntutzat hartuta; gorputzaren eta musikaren laguntzaz, 
psikomotrizitatea landu eta artelan horren ezaugarri plastikoak 
ikertzea.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Haur 
Hezkuntza (2. zikloa)

Curriculumarekin lotura: Norberaren ezaguera 
eta autonomia pertsonala; Ingurunearen 
ezaguera; Hizkuntzak: komunikazioa eta 
adierazpena

Iraupena: 60 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 15

CHILLIDARE-
KIN DANTZAN

HAUR HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Infantil/Chillidarekin-dantzan-Irakasle.pdf
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Gracia Olazabal Korrikan atera al da noizbait? Eta nor da 
agur esaten ari den harrizko gizon hori? Arabieraz irakurtzera 
ausartuko zara? Beharbada, nahiago duzu Euskal Herrian 
egindako patinete baten gainean ibili? Bi ibilbide desberdinen 
bitartez, Euskal Gizarteari buruzko hainbat zantzu, objektu, 
usadio eta historia ezagutuko ditugu. Aztertuko ditugun 
objektu guztiak testuinguru jakin batean egin ziren, eta Euskal 
Herriko historian emandako testu inguru hauek aztertuko 
ditugu; izan ere, haien bitartez gizartearen aldaketak eta 
garapena deskubrituko dugu.

AZALPENA:
Taldeak San Telmo Museoa ezagutuko du, bere bildumetako 
hainbat objektu aurkituz. Horretarako bi ibilbide diseinatu dira 
(bata 1. ziklorako eta bestea 2. ziklorako). San Telmo Euskal 
Gizarteari buruzko museoa da; alegia, iraganera begira 
etorkizunari heltzeko erronkak azaltzea da asmoa. Hartara, 
askotariko gaiak jorratzen ditu. Beraz, Museo zabala da zentzu 
guztietan, eta izaera ludikoa duen honako ibilbide honen bidez, 
erakusketa iraunkorraren muina ezagutzen ahalbidetzen 
duten hainbat adibide aztertuko ditugu. Historian zehar 
bizimoduen bilakabidea, lanbideak, iraunkortasuna… ez ezik,  
ondarearekiko eta museoen egitekoekiko sentiberatasuna 
ere jorratuko dira.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Lehen 
Hezkuntza

Curriculumarekin lotura: Natura, gizarte eta 
kultura ingurunearen ezaguera; Arte hezkuntza; 
Hizkuntzak; Herritartasunerako eta giza 
eskubideetarako hezkuntza.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

MUSEO BAT, 
HAMAIKA 
KONTU: 
IBILBIDE 
OROKORRA 1

LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO1_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO1_Ikasle_EUS.pdf
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Gracia Olazabal Korrikan atera al da noizbait? Eta nor da 
agur esaten ari den harrizko gizon hori? Arabieraz irakurtzera 
ausartuko zara? Beharbada, nahiago duzu Euskal Herrian 
egindako patinete baten gainean ibili? Bi ibilbide desberdinen 
bitartez, Euskal Gizarteari buruzko hainbat zantzu, objektu, 
usadio eta historia ezagutuko ditugu. Aztertuko ditugun 
objektu guztiak testuinguru jakin batean egin ziren, eta Euskal 
Herriko historian emandako testu inguru hauek aztertuko 
ditugu; izan ere, haien bitartez gizartearen aldaketak eta 
garapena deskubrituko dugu.

AZALPENA:
Taldeak San Telmo Museoa ezagutuko du, bere bildumetako 
hainbat objektu aurkituz. Horretarako bi ibilbide diseinatu dira 
(bata 1. ziklorako eta bestea 2. ziklorako). San Telmo Euskal 
Gizarteari buruzko museoa da; alegia, iraganera begira 
etorkizunari heltzeko erronkak azaltzea da asmoa. Hartara, 
askotariko gaiak jorratzen ditu. Beraz, Museo zabala da zentzu 
guztietan, eta izaera ludikoa duen honako ibilbide honen bidez, 
erakusketa iraunkorraren muina ezagutzen ahalbidetzen 
duten hainbat adibide aztertuko ditugu. Historian zehar 
bizimoduen bilakabidea, lanbideak, iraunkortasuna… ez ezik,  
ondarearekiko eta museoen egitekoekiko sentiberatasuna 
ere jorratuko dira.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Lehen 
Hezkuntza

Curriculumarekin lotura: Natura, gizarte eta 
kultura ingurunearen ezaguera; Arte hezkuntza; 
Hizkuntzak; Herritartasunerako eta giza 
eskubideetarako hezkuntza.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

MUSEO BAT, 
HAMAIKA 
KONTU: 
IBILBIDE 
OROKORRA 2

LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO2_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/MUSEO2_Ikasle_EUS.pdf
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Eguzki lorea babes gisa hartuta, gure aitona-amonek 
baserrietan egiten zituzten lanak eta ohiturak aztertuko ditugu. 
Pintto, Txiki, eta etxean egoten ziren animaliak ezagutuko 
ditugu eta gainera, beraiengandik ilea, larrua, haragia, esnea, 
eta abar eskuratzeko tresnak eta baliabideak ikusiko ditugu. 
Eta mundu hori guzti hori nola iritsi zaigu? San Telmo Museoan 
ikusgai dauden objektu, argazki eta pinturen bitartez. Beraz, 
goazen hauek ezagutzera gure baserrietako mundua eta 
giroa ezagutzeko.

AZALPENA:
Museoko ondarea oinarri eta gidari hartuta, baserriko lanak 
eta haien eboluzioa (tradizioa ere fenomeno dinamikoa den 
heinean) ezagutaraztea du helburu nagusi jarduera honek. 
Baserriko mundua eta giroa ezagutuko ditugu, hainbat lan 
aztertuz; hala nola, ehungintza, artzaintza, nekazaritza, 
abeltzaintza, eta baserritar bizimodua arte ere bilakatuta. 
Ikasleek talde txikietan lan egingo dute. Talde bakoitzak 
dagozkion orri didaktikoak beteko ditu; hartara, informazioa 
dagoen espazioa aurkitu behar dutenez, museoaren goiko 
klaustroan zehar mugituko dira taldeka. 

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Lehen 
Hezkuntza

Curriculumarekin lotura: Natura, gizarte 
eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Gorputz hezkuntza; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza.

Iraupena: 60-90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

BASERRIA

LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/BASERRIA_Eusk_Irakas3.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/BASERRIA_Eus_Ikas.pdf
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Gure oroimeneko aztarnak ezagutuko ditugu museoan 
barrena egin beharreko ibilbide honetan. Museo-teknikari 
bihurtuko gara egun batez eta bertako lan egiteko moduak 
ezagutuko ditugu. Horretarako, argizaria, hareharria, balea-
bizarra, zeta, larrua eta bestelako materialak zertarako 
erabiltzen ziren aztertuko dugu. San Telmo Museoko 
bildumetan barneratuko gara, objektuen materialaren 
abantailak, desabantailak eta eskuragarritasun maila aztertuz. 
Honela, espiritualtasunetik abiatuta, aztarnetatik pasatuz, 
tradizioan barneratuko gara, industrializazioak Euskal Herrian 
suposatu zuenarekin bukatuz. 

AZALPENA:
Gidariak hainbat azalpen emango ditu, taldeak bete beharreko 
fitxaren datuak ondorioztatzeko. Ikasleak museo-teknikari 
bihurtuko dira, argazki bidez proposatutako objektu bakoitza 
museoan bilatu eta haren izena idatzi, lehengaia seinalatu 
eta lehengai bakoitzaren zenbait ezaugarri adierazi beharko 
dituzte. Fitxak lantzerako garaian, ez da ordena zorrotz 
bat jarraitu beharrik, fitxak autonomoak dira eta. Honela, 
proposatzen diren hemezortzi fitxetatik, nahi direnak aukera 
daitezke, taldearen interes eta gogoen arabera.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Lehen 
Hezkuntza

Curriculumarekin lotura: Natura, gizarte 
eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Gorputz hezkuntza; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza.

Iraupena: 90 minutu

AZTARNAK 
OROIMENEAN

LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/Aztarnak-Oroimenean_Irakaslea_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/Aztarnak-Oroimenean_Ikaslea_EUS.pdf
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Pinturaz, eskulturaz eta oro har arteaz gozatzeko aukera 
izango dugu, hainbat obra behatuz, gozatuz, sentituz eta 
sortuz. Horrela, San Telmo Museoko pinakoteka laborategi 
bihurtuko dugu, bertako pieza ikusgarriak erabiliko baititugu 
hainbat elementu aztertzeko: koloreak, formak, materialak. 
Ondoren, ikasitakoa praktikara eramango dugu, gu geu 
sortzaile bihurtuz: materialekin eta hamaika kolorerekin 
gozatu eta jolastuko gara, zikintzeko beldurrik gabe; artistak 
izango gara, sortzaileak!

AZALPENA:
San Telmo Museoko Arte Ederretako bildumak ezagutzea, 
plastikarekin eta ikus hezkuntzarekin erlazionatutako 
oinarrizko kontzeptuak lantzea (oinarrizko koloreak, bigarren 
mailako koloreak, kolore osagarriak, ehundurak, konposaketa, 
paisaia, erretratua, teknika ezberdinak, eta abar) eta euskal 
artea eta artista nagusiak aztertzea. “Artearekin jolasean” 
atalak 4 jarduera eskaintzen ditu: Jorge Oteiza, Nikolas 
Lekuona, Eduardo Chillida eta Kolorea. Ibilbide bakarra edo 
bat baino gehiago egiteko aukera dago.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Lehen 
Hezkuntza

Curriculumarekin lotura: Natura, gizarte 
eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Goprutz hezkuntza; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

ARTEAREKIN 
JOLASEAN

LEHEN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/Artearekin-jolasean-Profesor.pdf
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“Izena duen guztia omen da”, dio esaera zaharrak. Euskararen 
esaera honen hitz jokoarekin jolasean hasiko gara eta 
euskararen eta hainbat hizkuntzaren berri izango dugu. 
Museoan garai bateko piezak eta beren izenak aztertuko 
ditugu: zer da segapoto bat? Gaur egun zeri deitzen 
diogu honela? Zer da iraultza bat? Baserri munduarekin 
zerikusirik al du? Euskarara gerturatuko gara, San Telmo 
Museoan dauden hainbat objekturen bitartez.

AZALPENA:
“Badu, bada” erakusketatik abiatuta San Telmo Museoak 
“BADUGU, BADAGO” euskarari buruzko ibilbidea prestatu 
du. Jarduera horien bitartez, bisitariek euskararekin dituzten 
harreman motak agerrarazi nahi dira. Azalez proposamen 
arin eta jostagarriak diren arren, edukiz mamitsuak 
eta zer pentsa ematen dutenak dira planteatutakoak. 
Halaber, asmoa da taldea xaxatzea, zirikatzea, hitz egitera 
animatzea, galderekin, proposamenekin, hitz jokoekin, eta 
abarrekin. Bisitariaren jarrera aktiboa bilatuko dugu, haien 
esperientziak eta iritziak, parte-hartzeak eta bizi diren inguru 
soziolinguistikoak oso interesgarriak baitira jarduera hau 
garatzeko: zenbat hizkuntzatan bizi diren, eta nola bizi duten 
–dugun– hizkuntzen arteko harreman hori.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: 
Lehen Hezkuntza, DBH, DBH Ondokoa, 
Dibertsifikazioa eta Helduak. Zikloaren arabera 
bereizten dira programa honetako ibilbideak.

Curriculumarekin lotura: (LH) Natura, gizarte 
eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Herritartasunerako eta 
giza eskubideetarako hezkuntza (DBH) Gizarte 
zientziak, geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza. (Batxilergoa) Hizkuntzak; Filosofia 
eta herritartasuna. (Dibertsifikazioa + Helduak). 
Gizarte-eremu osoaren edukiak; Gizakia eta 
antzinako gizarteak.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

BADUGU, 
BADAGO

Irakasleentzako koadernoa:

LEHEN HEZKUNTZA DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDBH ONDOKOADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/BADUGU-BADAGO-LH3-IRAKASLE-EUSK.pdf
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Gaur egungo Donostiako Alde Zaharra harresiz inguratutako 
hiribildua zen 1863 arte. Goazen deskubritzera nolakoa zen 
hiria garai batean. Alde Zaharreko kaleetan barrena ibiliko 
gara tokiak, eraikinak eta istorio desberdinak ezagutzen. 
Bulebarretik hasita, San Telmorako bidea egingo dugu, garai 
bateko harresiaren norabidea jarraituz, orduko aztarnak 
ezagutuz, eta kasino zaharrarekin zer gertatu zen ikasiz. Eta 
zergatik du halako izena Abuztuaren 31 kaleak? Goazen 
gure hiriaren iragana ezagutzera!

AZALPENA:
Jarduera hau San Telmo Museotik kanpo egiten da; hain 
zuzen ere, Donostiaren mugapea zen hiribilduan, gaur 
egungo Alde Zaharrean. Ibilbidean zehar hautatutako hainbat 
eraikin aztertzen dira, baina helburu orokorra da ikasleek 
uler ditzaten, azaletik bada ere, hirigintza historikoaren 
zertzelada nagusiak, gaur egungo urbanismoan oraindik 
orain eragina dutenak: etxeak, zerbitzu publikoak, zerbitzu 
pribatuak, joan-etorriak, eta abar. Bisitaldian, azalpenak 
ematen dira bisitaldi gidatuarekin batera, ikasleek fitxa batzuk 
bete behar dituztelarik, eskatzen zaien informazioa osatuz. 
Jardueraren ezaugarri nagusia ahozko komunikazioa eta 
elkarreragiletasuna direnez, fitxak ez dira zehatz-mehatz bete 
behar eta lan koadernoa bertan erabiltzeaz gain, bai bisita 
aurretik edo ondoren landu daiteke.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: Lehen 
Hezkuntza, DBH, Dibertsifikazioa eta Helduak.

Curriculumarekin lotura: (LH) Natura, gizarte 
eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Herritartasunerako eta 
giza eskubideetarako hezkuntza. (DBH) Gizarte 
zientziak, geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza. (Dibertsifikazioa + Helduak) 
Gizarte-eremu osoaren edukiak; Gizakia eta 
antzinako gizarteak.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

KALEJIRA 1

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

LEHEN HEZKUNTZA DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraI-Irakaslearentzat.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraI-ikasleentzat.pdf
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Garai bateko Donostia zaharrari harresiak kendu zizkioten, 
hiria handitzeko asmoarekin. Honela, Donostiako zabalgunea 
eraikitzen hasi zen, gaur egun guretzat hain ezagunak diren 
kale eta eraikinekin: Maria Cristina hotela, Victoria Eugenia 
Antzokia, Kursaal Zubia, Santa Katalina Zubia, Maria Cristina 
Zubia, Artzai Ona… guretzat hain ezagunak eta “betidanik” 
hor egon diren tokiok ez dira “hain zaharrak” eta noiz eta 
zertarako eraiki ziren ikasiko dugu hiriko erdigunean ibilbidea 
eginez. Horrez gain, eraikin hauek izan duten garapena 
ezagutuko dugu, hasierako funtzioak eta gaur egungoak 
berdinak edo desberdinak diren aztertuz.

AZALPENA:
Jarduera San Telmo Museotik kanpo egiten da, hain zuzen 
ere, Donostiaren zabalgunetik. Ibilbidean zehar hautatutako 
hainbat eraikin aztertzen dira, baina helburu orokorra 
da ikasleek uler ditzaten, azaletik bada ere, hirigintza 
historikoaren zertzelada nagusiak, gaur egungo urbanismoan 
oraindik orain eragina dutenak: etxeak, zerbitzu publikoak, 
zerbitzu pribatuak, joan-etorriak, etc. Bisitaldian, azalpenak 
ematen dira bisitaldi gidatuarekin batera, ikasleek fitxa batzuk 
bete behar dituztelarik, eskatzen zaien informazioa osatuz. 
Jardueraren ezaugarri nagusia ahozko komunikazioa eta 
elkarreragiletasuna direnez, fitxak ez dira zehatz-mehatz bete 
behar eta lan koadernoa bertan erabiltzeaz gain, bai bisita 
aurretik edo ondoren landu daiteke.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: 
Lehen Hezkuntza, DBH, DBH Ondokoa, 
Dibertsifikazioa eta Helduak.

Curriculumarekin lotura: (LH) Natura, gizarte 
eta kultura ingurunearen ezaguera; Arte 
hezkuntza; Hizkuntzak; Herritartasunerako eta 
giza eskubideetarako hezkuntza. (DBH) Gizarte 
zientziak, geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza. (Batxilergoa) Hizkuntzak; Filosofia 
eta herritartasuna. (Dibertsifikazioa). (Helduak) 
Gizarte-eremu osoaren edukiak; Gizakia eta 
antzinako gizarteak.

Iraupena: 120 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

KALEJIRA 2

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

LEHEN HEZKUNTZA DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDBH ONDOKOADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraII-irakasleentzat.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Primaria/KalejiraII-ikasleentzat.pdf
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Zuhaitz genealogiko bat egin nahi? Zertarako balio dute? 
Eta duela 500 urte? Nolako ogibideak, nolako garraiobideak, 
nolako irizpideak zituzten? Zer desberdintasun dago gure 
bizimoduarekin? Gaur egungo gure munduan hainbat 
erronka ditugu eta horiei aurre egiteko hainbat irtenbide 
planteatzen ditugu. Aspaldiko erronkei nola aurre egiten 
zieten jakiteko, museoak baliabide franko eskaintzen digu. 
Zatoz deskubritzera garai bateko gizartea eta alderatu 
gaur egungo gure bizipen eta ohiturekin.

AZALPENA:
Jarduera honetan ikasleak lau taldetan banatzen dira, eta 
talde bakoitzak duen fitxa betetzeko informazioa bilatu behar 
du. Talde bakoitzak gai bana jorratuko du, eta bukaeran, 
behin denak berriro bilduta, talde bakoitzak besteei egindako 
lanaren berri emango die. Jorratuko dituzten gaiak museoaren 
ardatzak dira; izan ere, iraganera begira, etorkizunari heltzeko 
erronkak azaltzea da asmoa, San Telmo Museoa gizarte 
museo bat baita. Hauek dira jorratuko diren gaiak: Genero 
eta Giza eskubideak, Lurraldetasuna, Iraunkortasuna eta 
Kulturartekotasuna, gai guztien begirada historikoa bultzatuko 
delarik.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561 

Gomendatutako Hezkuntza Maila: 
DBH (1. zikloa)

Curriculumarekin lotura: Gizarte zientziak, 
geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

ATZOKOA 
GAUR

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Atzokoa-gaur_Irakasle-EU.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Atzokoa-gaur_Ikasle-EU.pdf


ESKAINTZA DIDAKTIKOA

20

MODERNITATEAREN HASIERA

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

IBILBIDE OROKORRA

Irakasleentzako koadernoa
DBHko bigarren zikloko ikasleentzat 

Euskal Herriko Historiaren mugarriak ezagutzeko aukera 
izango dugu, eremu politikoan zein sozial eta ekonomikoan: 
burdingintzaren iraultza, edo eta bertako eta kanpoko kirolen 
hedapena, euskal musikaren, literaturaren, hizkuntzaren 
beraren pizkundea… betiere San Telmo Museoan barrena 
dauden objektuen bitartez.

AZALPENA:
Jarduera honetan bisita gidatuarekin batera, ikasleak lau 
taldetan banatuko dira, taldeka banatzen zaizkien fitxetan 
eskatzen zaien informazioa bilatu beharko dutelarik. Talde 
bakoitzak gai bana jorratuko du, eta bukaeran, behin 
denak hezkuntza-tailerrean bilduta, talde bakoitzak besteei 
egindako lanaren berri emango die. Jorratuko dituzten 
gaiak museoaren ardatzak dira, izan ere, iraganera begira, 
etorkizunari heltzeko erronkak azaltzea da asmoa, San 
Telmo Museoa gizarte museo bat baita. Hauek dira jorratuko 
diren gaiak: Genero eta Giza eskubideak, Lurraldetasuna, 
Iraunkortasuna eta Kulturartekotasuna, gai guztien begirada 
historiakoa bultzatuko delarik.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561 

Gomendatutako Hezkuntza Maila: 
DBH (2. zikloa)

Curriculumarekin lotura: Gizarte zientziak, 
geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza. 

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

MODERNI-
TATEAREN 
HASIERA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

1. TALDEA

3. TALDEA

2. TALDEA

4. TALDEA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G1.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G3.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G2.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Modernitatearen_Hasiera_Ikasle_EUS_G4.pdf
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1813ko abuztuaren 31. Arratsaldea. Bi hilabetez britainiar eta 
portugaldar soldaduen jazarpena jasan ondoren, harresian 
izugarrizko zuloa (Bretxa) egin dute erasotzaileek. Soldaduak, 
ustez askatzaileak, hirian sartu dira, dena txikituz, suntsituz 
eta bertako biztanleak akabatuz eta bortxatuz. Arpilatze hark 
hiria eta hiritarrak markatu zituen betiko. Orduko hiria eta 
bizitako guztia jasotzen duten kokaguneak gaur egungo hirian 
aurkitu eta aztertuko ditugu, sutea eman zen eszenatokia 
bertatik bertara ezagutuz. 

AZALPENA:
Bisita gidatu hau Donostiako Alde Zaharretik barrena burutzen 
da, gaietan sakontzeko fitxa batzuk lagun daudelarik. Fitxa 
hauek jardueran bertan zein talde bakoitzak lehenago 
edo ondoren landu ditzake; izan ere, bisitaldian argazkiak 
egitera animatzen zaituztegu, gero elkarrekin ikusteko eta 
komentarioak egiteko aukera egoteko. Hautatutako geldialdiak 
erreferenteak dira; baina helburu orokorra da bisitariek 
ulertzea 1813ko sutearen eta haren ondoko berreraikuntzaren 
zertzelada nagusiak, gaur egungo hirigintzan isla dutenak: 
Donostia hiribilduak zortzi mende luze izanagatik, “Alde 
Zaharrak” berrehun urte baino ez ditu.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: DBH, DBH 
Ondokoa, Dibertsifikazioa eta Helduak.

Curriculumarekin lotura: (DBH) Gizarte 
zientziak, geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza. (Batxilergoa) Hizkuntzak; Filosofia 
eta herritartasuna. (Helduak, Dibertsifikazioa) 
Gizarte-eremu osoaren edukiak; Gizakia eta 
antzinako gizarteak. 

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

KALEJIRA 1813

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

LEHEN HEZKUNTZA DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDBH ONDOKOADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/1813_irakasle_euskera.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/1813_ikasle_euskera.pdf


ESKAINTZA DIDAKTIKOA

22

Donostiaren suntsipen eta berreraikuntzaren Bigarren 
Mendeurrenaren ospakizunak agerian utzi du historiari 
erreparatzeko bide bat baino gehiago badagoela eta 
horietako bat,  besteak beste, emakumeen protagonismoa 
berreskuratzea da. Gracia Olazabalek, Micaela Elizaranek, 
Elbira Zipitriak, garai desberdinetako emakumeak izanik 
historiaren pasadizo desberdinak erakutsiko dizkigute, haien 
bidez emakumeen bizimodua eta bilakabidea ez ezik hiriarena 
ere ezagutzeko. Horrela, emakume ezagun eta anonimoen 
bitartez, Donostia eta bere herritarren historia ezagutzeko 
aukera izango dugu, guztiona den historia bat osatuz.

AZALPENA:
Emakumeak beren hiriko eta garaiko protagonistak izan 
badira ere 1813 baino lehen eta geroago, ia ikusezin bihurtu 
izan ditu denbora luzez historiaren ikuspegi itxi samar batek, 
ia beti gertakari beliko edota instituzionaletara mugatzen 
zenak. Emakumeek hiriaren bizimoduan zuten garrantzia 
azaleraztea gure iraganaren eta beraz gure orainaren 
ikuspegi integral bat eskaintzeko modua da. “Gizon handien” 
historiak, emakumeak ez ezik, gizon gehien-gehienak ere 
ezkutuan uzten ditu. Hortaz, hau ez da tokiko historia bat, ez 
eta “emakumeena” ere; alderantziz, Donostia adibide hartuta, 
ia beti oharkabean utzitako edo gehienez ere anekdotikotzat 
aurkeztutako errealitate bat erakusteko eta irakasteko saio 
bat da.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: DBH, DBH 
Ondokoa, Dibertsifikazioa eta Helduak.

Curriculumarekin lotura: (DBH) Gizarte 
zientziak, geografia eta historia; Hizkuntzak; 
Herritartasunerako eta giza eskubideetarako 
hezkuntza. (Batxilergoa) Hizkuntzak; Filosofia 
eta herritartasuna (Helduak + Dibertsifikazioa) 
Gizarte-eremu osoaren edukiak; Gizakia eta 
antzinako gizarteak. 

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

EMAKUMEEN 
KALEJIRA

LEHEN HEZKUNTZA DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDBH ONDOKOADERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Irakasleentzako koadernoa:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Secundaria/Emakumeen_kalejira.pdf
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BERTAKOA ETA UNIBERTSALA 

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

IBILBIDE OROKORRA

Irakasleentzako koadernoa
DBHOko ikasleentzat

Historiaurretik XX. mendera arteko bidaia egingo dugu San 
Telmo Museoan zehar, baina bereziki XIX. eta XX. mendeak 
ezagutuko ditugu gertutik. Tradizioaren biziraupena, 
industrializazioa edota eskubideen lorpenak jorratzeaz gain, 
euskal kulturaz hitz egingo dugu, bereziki azken mendean 
izan duen bilakaera aztertuz. Ikusi nahi al duzu nola aldatu 
den euskal gizartea azken 200 urte hauetan? Eta zer eragin 
izan dute mundu mailako berrikuntzek gurean?

AZALPENA:
Jarduera honetan bisita gidatuarekin batera, ikasleak lau 
taldetan banatuko dira, taldeka banatzen zaizkien fitxetan 
eskatzen zaien informazioa bilatu beharko dutelarik. Talde 
bakoitzak gai bana jorratuko du, eta bukaeran, behin 
denak hezkuntza-tailerrean bilduta, talde bakoitzak besteei 
egindako lanaren berri emango die. Jorratuko dituzten 
gaiak museoaren ardatzak dira, izan ere, iraganera begira, 
etorkizunari heltzeko erronkak azaltzea da asmoa, San 
Telmo Museoa gizarte museo bat baita. Hauek dira jorratuko 
diren gaiak: Genero eta Giza eskubideak, Lurraldetasuna, 
Iraunkortasuna eta Kulturartekotasuna, gai guztien begirada 
historiakoa bultzatuko delarik.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: DBH 
Ondokoa, Dibertsifikazioa eta Helduak.

Curriculumarekin lotura: (Batxilergoa) 
Hizkuntzak; Filosofia eta herritartasuna. 
(Helduak, Dibertsifikazioa)  Gizarte-eremu 
osoaren edukiak; Gizakia eta antzinako 
gizarteak. 

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

BERTAKOA ETA 
UNIBERTSALA

DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDBH ONDOKOA

Irakasleentzako koadernoa: Ikasleekin lan egiteko fitxak:

1. TALDEA

3. TALDEA

2. TALDEA

4. TALDEA

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Irakasle_EUS.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G1.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G3.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G2.pdf
http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/Bertakoa_eta_unibertsala_Ikasle_EUS_G4.pdf
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Museoak baditu artelan asko eta denetarikoak: XV. mendetik 
XX.era bitartekoak, hainbat egile, estilo, teknika, gai… 
islatzen dituztenak. Artelan hauen baitan, Iturrino, Zuloaga, 
Arteta, Lekuona, Oteiza, Chillida… eta beste euskal artista 
askorekin batera, San Telmo Museoak artearen historian 
lehen mailakoak diren hainbat artisten lanak ditu erakusgai. 
Hala nola, Greco, Tintoretto, Rubens, Sorolla, eta abar. 
Horien lana ezagutzeko ibilbide artistiko bat egingo dugu 
historian zehar, garai desberdinetan egondako estetika eta 
estilo artistikoak aztertuz eta hauen testuingurua eta 
gizartea ezagutuz.

AZALPENA:
San Telmoko Arte Ederren bildumara gerturatzeko jarduera 
honetan, ordena kronologikoan eta estilistikoan aztertzen dira 
hainbat artelan, Arte Ederrei eskainitako bi erakustaretoetan 
antolatuta: “Bilduma Historikoa” eta “Euskal Artearen 100 
urte” delakoetan. Aniztasuna eta oparotasuna dira obra hauen 
dohain handiak eta honen bitartez bisitaldi bakar batean 
gutxieneko kontzeptu batzuk argi eta garbi uzten dira, bi ildori 
erreparatuz: artea eta haren bilakaera, eta artea ekoitzi duen 
gizartea eta haren bilakabidea aztertzea.

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: DBH 
Ondokoa, Dibertsifikazioa eta Helduak

Curriculumarekin lotura: (Batxilergoa) 
Hizkuntzak; Filosofia eta herritartasuna. 
(Helduak, Dibertsifikazioa) Gizarte-eremu 
osoaren edukiak; Gizakia eta antzinako 
gizarteak.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

JENDEAK ETA 
PAISAIAK

DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAKDBH ONDOKOA

Irakasleentzako koadernoa:

http://www.santelmomuseoa.com/uploads/Actividades/Post-obligatoria/JENDEAK_ETA_PAISAIAK_Irakasle-EU.pdf
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Nork esan du museoko piezak traste zaharrak direla? 
Gaur egungo diskoak garai bateko baserriko tresnekin eta 
pinturekin egon daitezke? Zer dute komunean hilarriek, 
argizaiolek, kanoiek, kaikuek, Errealeko edo Athletic-eko 
kamisetek? Eta Zuloagak, Mikel Laboak eta Andres Nagelek? 
Lan eta artista hauek guztiek bat egiten dute San Telmo 
Museoan. Bertaratzeko gonbitea luzatzen dizuegu, museoa 
deskubritzeko aretoz areto, gai asko jorratuz. Gure iragana 
eta gure oraina lantzeko aukera bikaina izango dugu, 
ondarearekiko errespetua eta sentiberatasuna areagotzeko 
asmoarekin.

AZALPENA:
Jarduera honetan hainbat elementu aztertuko ditugu: 
Museoaren arkitektura bera (arkitekturak, hobeto esanda), 
duela ehun urte jasotzen hasitako bilduma nagusiak, gaur 
egungo ikuspegi berritik begiratutako objektu historikoak, 
itxuraz xumeagoak diren piezak, baina historia eta istorio 
asko kontatzeko aukera ematen digutenak, oso aspaldiko 
piezak eta gaur egungoak… alegia, gure iragana eta gure 
oraina ulertzeko gako batzuk eskainiko ditugu. Horixe baita, 
izan ere, Gizarte Museo baten egitekoa. 

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: 
Dibertsifikazioa eta Helduak

Curriculumarekin lotura: (Helduak, 
Dibertsifikazioa) Gizarte-eremu osoaren 
edukiak; Gizakia eta antzinako gizarteak.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

ZATOZ 
ZUGANA

ZATOZ ZUGANA

Publiko Nerabe eta Helduentzat

SAN TELMO MUSEOA 
EZAGUTZEKO IBILBIDEA

San Telmo Museoa 

Zuloaga plaza 1
20003 Donostia – San Sebastián

Telefonoa: 943 48 15 80
santelmo@donostia.org

www.santelmomuseoa.com

DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAK

Irakasleentzako koadernoa:

Irakasleentzako koadernoa
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San Telmo Museoa 2011ko udaberrian berrinauguratu 
zen, urte batzuetan obratan egon ondoren. XVI. mendeko 
domingotarren komentu bat eta XXI. mendeko museo berri 
bat uztartzen dituen eraikin oso bat ikusteko aukera daukagu 
gaur egun. Eraikinaren zergatiak, aldaketak, funtzio berriak 
eta elementu interesgarriak ezagutuko ditugu bisita desberdin 
honetan.

AZALPENA:
San Telmo Museoaren eraldatzea eta bilakaera arkitektonikoa 
ezagutzearekin batera, eraikinek  betetzen zituzten eta 
dituzten funtzioek gizarteak denboran zehar izandako 
bilakabidea (interesak, nahiak, tentsioak, etorkizunerako 
begirako asmoak…) ere azalduko zaigu. 

Izen-ematea eta erreserbak: 
STM_erreserbak@donostia.org eta 943481561

Gomendatutako Hezkuntza Maila: 
Dibertsifikazioa eta Helduak.

Curriculumarekin lotura: (Helduak + 
Dibertsifikazioa) Gizarte-eremu osoaren 
edukiak; Gizakia eta antzinako gizarteak.

Iraupena: 90 minutu

Hezitzaile bakoitzeko gehienezko ikasle 
kopurua: 25

SAN TELMOKO 
ARKITEKTURAK

DIBERTSIFIKAZIOA ETA HELDUAK


