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HORARIO

15:00-19:00

MD100202 REV.1

NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN BISITA GIDATUAK PRESTATZEA
MODULUA – EDUKIAK
MÓDULO - CONTENIDOS
Beizamako bisiten eredua ezagutu:
a. Alderdi teorikoa:
i. Baliabideak eta harremanak
1. Hezitzaileak
2. Baserritarrak eta baserria
3. Bezeroak
ii. Beizamako bisita motak: bezeroen ezaugarriak, bisitaren
helburuak, bisitari kopurua, iraupena, burutze eguna eta
ordutegiaren araberakoakBei
1. Eskola umeen bisitak: ingurumen hezkuntzari lotuta
2. Beizamako “familia planak”: publiko orokorra, aisiari
lotuta
3. Elkarteak: baserri ala ustiategi ereduak ezagutzeko
iii. Ekonomia:
1. Kostuen kalkulua: soldatak, gratifikazioak,
aseguruak, materialak
2. Prezioa finkatzea
iv. Bisitaren diseinua
1. Baserritarraren lana, baserria eta bere produktuak
ezagutzea
2. Bisitaren xedeak finkatu: produktua, prozesua,
ingurumenaren zaintza, e.a.
3. Antolakuntza zehaztu: talde txikiak, talde handiak,
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geldialdiak, e.a.
4. Mezuak
5. Jolas, material eta informazio euskarriak
v. Merkaturatzea
1. Bezeroari transmititu nahi zaizkion mezuak
2. Bideak
b. Alderdi Praktikoa: bisita gidatua egin
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Landaturren ustiakuntzetako bisitaldiak:
a. Alderdi teorikoa:
i. Euskadiko landa-eremuaren sensibilizazio, sustapen eta
zabalkuderako ekimenak
1. Helburuak
2. Ekimen motak
3. Ekimen hauek garatzen dituzten entitateak
4. Baserritar parte-hartzaileak
ii. Landa-eremuaren sentsibilizaziorekin erlazionatutako
azken urteetako esperientziak.
1. Garatutako lehen programak
2. Eskola-egitarauak
a. Eskola-taldeen ezaugarriak
b. Kalitatea Topera ikastetxeak - HAZI
c. Debarroa, menditik itsasora - Debemen
Deba Garaia LGE
d. Lurzorua.- Eneek
e. Beste egitarau batzuk
3. Beste talde batzuei zuzendutako egitarauak
a. Kalitatea Topera Kontsumitzaileak – HAZI
b. Bisita teknikoak
4. Esperientzia turistikoak

AMAIA ESNAOLA
PIEDAD ARRILLAGA
Landatur
http://www.landatur.com/

a. Talde turistikoen ezaugarriak
b. Euskadiko esperientziak
b. Alderdi praktikoa: gure egitarauetan bisitatzen dugun
ustiategietako baten bisita
2. Mintegi praktikoa: talde dinamika bidez, talde bakoitzak bisita eredu bat
prestatuko du alderdi teorikoan azaldutako elementuak kontutan hartuta.
a. Bukaera bisiten aurkezpena burutuko da:
i. Eskola-ume bisita
ii. Publiko orokorrari zuzenduriko bisita ludikoa
iii. Publiko gastronomikoari zuzendurikoa

2018/04/18

Oharra:Ikastaroa

euskaraz izango da / El curso es en euskera.

Matrikula / matrícula: 36 €
Ondoko kontu korrontean sartu dirua / Ingresar en la siguiente cuenta corriente:3035-0450-19-4500000391
Kontzeptuan jarri / Indicar en el concepto: Kodea/ código 101 + bi abizenak /dos apellidos
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