Egileak: Iosu Alfaro, Ana María Domínguez, Gurutze Santxo, María
Soto (Iruñeko Udaleko Ingurumen-hezkuntzako lantaldea), Carine
Aguirregomezcorta (Malandain Ballet Biarritz) Oihana Orkolaga eta
Uxua Arana (Cristina Enea Fundazioa).
Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak
finantzatutako proiektua.
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AURKIBIDEA

PRESENTACION

01. AURKEZPENA
Baliteke bizia gaur bezalako egun batean jaio izana.
Inoiz ez dakigu hauskorra den zerbait noiz hasiko
den. Biziak, bere 3.500 milioi urte laburretan
(gaztea da, bigarren hezkuntzan egongo da agian),
ez dio dantza egiteari utzi, oihanak egin ditu
(etxeko lanak egiten ariko balitz bezala), hegan
egiten duela amets egin du, eta bere historiaren
aztarnak bidean utzi ditu.
Fosil bat mugitzen zen izaki bat zen, geldi geratu
zen hoietako bat: lehendabizi pixka bat, eta gero,
betirako. Fosila lehen eskultura, lehen argazkia,
3Dko lehen inprimaketa da. . . harrizko fruta da. Eta
milioika fosilek osatzen dute gure energia-iturria.
Baina biziak ez du lurpeko museoen pieza izan
nahi.
Pertsonak biziaren egituraren parte gara, munduan
inplikatuta bizi gara. Gure historia fosila azaleratu
egiten da batzuetan munduan, gure orainak planeta
honetatik edaten du eta, zalantzarik gabe, gure
gertuko etorkizunak ere planeta honetatik edan,
arnastu eta jango du. Eta planetarekin eraikiko da.
Premiazkoa da hori ulertzea. Baina ez da nahikoa.
Gure bizitzako bazter guztietan ere aplikatu
behar dugu. Eta ulertu eta aplikatu duen orok bere
aldaketa gainerakoekin partekatu dezala eta bere
zailtasunak ere transmititu ditzala. Guztiok sortu,
dantzatu eta ikasteko etorkizun hori elkarrekin
zabaldu dezagun.

PLANETA DANTZAN
Testuinguru horretan kokatzen da, hain zuzen,
Planeta Dantzan, Iruñeko Udalaren Ingurumen
Heziketarako Taldeak, Malandain Ballet Biarritz
taldeak eta Donostiako Cristina Enea Fundazioak
garatutako hezkuntza-programa. Bakoitza bere
esparruan, herritarren ingurumen-sentsibilizazioa
lantzen ari dira, gizarte kontzienteagoa,
sortzaileagoa eta jasangarriagoa lortze aldera.
Malandain Ballet Biarritz taldearen errepertorioko
lanetan oinarrituta, bazkideek ibilbide pedagogiko
berritzaileak sortzen dituzte, ikasleak itxuraz
elkarrengandik urrun dauden bi mundu horietara
hurbiltzen dituztenak: batetik, dantza adierazpen
artistiko gisa, eta bestetik, ingurumen- eta
gizarte-arazoak. Hemen aurkezten dugun unitate
didaktikoa urrats bat da ibilbide pedagogiko
horretan.
Orokorrean, proiektu honek, eta zehazki, unitate
didaktiko honek, emozioa eta muga zeharkatu nahi
ditu: artea eta zientzia bereizten dituen muga,
hiriak eta herrialdeak bereizten dituzten mugak,
eta hizkuntzak bereizten dituzten mugak. Azken
buruan, pertsonak elkartzen dituen programa bat,
mundua hobetzeko.
Azentu, hizkuntza, lengoaia, nazionalitate eta
abarren aniztasuna inplizituki egon da ibilbide
osoan, parte hartu duten bazkideak ere anitzak
izaki. Horrela, programaren bidez zera frogatu
nahi da, ezberdintasun horiek guztiak gainditu eta
lankidetzan aritzeko gaitasuna existitzen dela; izan
ere, lankidetza ezinbestekoa da egun munduak
dituen arazoei aurre egiteko.
Mugaz
gaindiko
lankidetzarako
proiektu
honek
Akitania
Berria-Euskadi-Nafarroa
Euroeskualdearen finantzaketa izan du. Eskerrak
eman nahi dizkiegu erakunde horiei, baita parte
hartu, lagundu. . . . eta dantza egin duten pertsona
guztiei ere.
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INTRODUCCIÓN

02. SARRERA
ARAZOA
Eredu fosil bat
Badirudi bizia ogi-apurtxoak utziz joan dela,
ipuin batean bezala, egindako bidea erakutsi nahi
digulako eta, are gehiago, bidearen zatiren batean
energia hartu eta aurrera bultzatzea ahalbidetu nahi
digulako. Erregai fosilek giza historian aurrekaririk
izan ez duen garapen teknologiko eta zientifikoa
ekarri dute.
Hala ere, gaur inoiz baino argiago dago haren
amaierara eta horren ondorioetara ari garela
gerturatzen. Geldirik egotea, fosilak bezala, jada ez
da aukera bat.

PROIEKTUA
Planeta dantzan - Fossile

UNITATE DIDAKTIKOA
Unitate honetako jarduera gehienak BiologiaGeologia eta Geografia-Historia irakasgaiekin
bat datozen arren, ekintza batzuk beste irakasgai
batzuen berezko edukiak dira, hala nola giza
ekintzak ingurune naturalean dituen ondorioak,
testuak eta mapak irakurtzea eta interpretatzea,
eta abar. Beste gai batzuk ere sar daitezke (izan ere,
hori litzateke egokiena), hala nola balio etikoak,
atzerriko hizkuntza, hezkuntza plastiko, ikusizko
eta ikus-entzunezkoa, etab.
Eskaintzen diren jarduerak hurrenkera berean
edo egokitzat jotzen den moduan balia daitezke.
Unitatea modu irekian eta malguan planteatzen
da: adibidez, jardueraren bat ez egitea edo beste
batzuk sartzea erabaki dezakegu.

Planeta dantzan bi helbururekin sortu zen: ikasleak
gure garaiko ingurumen-arazoetara hurbiltzea,
betiere sormenaren, emozioaren eta dantzaren
bidez. Malandain Ballet Biarritz taldearen
errepertorioko lanetan oinarrituta, programak
hezkuntzarako ibilbide eta baliabide berritzaileak
sortzen ditu, ikasleek halako erronkekin jarrera
kritiko eta aktiboa izan dezaten.
2020-2021 ikasturte honetan, Martin Harriagueren Fossile obrarekin ekin diogu zeregin horri.
Ballet honetan, artistak planetaren, gizateriaren
eta egungo ingurumen-larrialdiaren arteko loturei
buruzko hausnarketa egiten du. Ekintza, ozeano ilun
eta likatsu batetik datorrena, monolito misteriotsu
baten inguruan egiten du bira, atari moduko bat,
agian hasiera berri baterantz eramango gaituena.
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03. UNITATE DIDAKTIKO HAU ERABILTZEKO MODUA
Hartzaileak:
Unitate didaktiko hau Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko (lehenengo hiru mailak) irakasle eta
ikasleentzat da.

Haria... nora iritsi nahi dugu?

Jarduera

Nora iritsi nahi dugu?

1 / Funtsezkoa

Existitzen jarraitzeko funtsezkoak zaizkigun zerbitzuez jabetu gabe bizi
gara. Gure begirada beste leku batzuetan egon ohi da.

2 / Bizitza ez da marka bat

Publizitatean, itxaropenetan eta emozioetan oinarrituta, bestelako
ongizate bat pentsatu eta landuko dugu.
Zer neurritan lotzen ditugu ongizatea eta kontsumoa? Zer itxaropen
sortzen ditu publizitateak eta nola baldintzatzen du horrek gure
jokabidea? Nahikotasun-printzipioa gauza positibo gisa.

3 / Biografiak: gauzen bizitza

Beste pertsona batzuekin konektatuta gaude egunero erabiltzen
dugun guztia dela eta. Eta askotariko ereduak daude: batzuk linealak,
baliabide-kontsumitzaileak eta hondakin-sortzaileak dira; beste
batzuk, ordea, zirkularrak dira, neurritsuak, naturalak, ezinbestekoak
bezain hauskorrak.

4 / REDponsables: Ardura eta egitura

Kontsumitzaile gisa, gauza asko egin ditzakegu: zenbat eta zer erosten
dugun zuzendu, iturria itxi eta abar, baina, gainera, erantzukizun-maila
desberdinak dituen gizarte baten parte gara, eta horietan ere jardun
dezakegu.

5 / Sentsibilizazio-ekintza

Ikertzen dugu.
Sortzen dugu.
Komunikatu egiten dugu.
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03. UNITATE DIDAKTIKO HAU ERABILTZEKO MODUA
Jarduerak, irakasgaiak eta edukiak
Unitate honek 5 jarduera ditu, baina modu irekian eta malguan planteatzen da; adibidez, ordena alda
dezakegu, horietakoren bat ez egiteko edo beste batzuk sartzeko erabakia har dezakegu, etab. Laburpena,
iraupena, helburuak, materiala eta abar biltzen dituen fitxa batean aurkezten da jarduera bakoitza.
Jarduerak gauzatzeko lehentasunezko irakasgaiak Biologia eta Geologia eta Geografia eta Historia badira
ere, jarduera jakin batzuk bestelako irakasgaietan ere sar daitezke.

Unitate didaktikoa eta edukiak garatzeko lehentasunezko irakasgaiak.
GAIAK

IKASMAILA

EDUKIAK

JARDUERAK

- Metodologia zientifikoa. Informazioa bildu
eta hautatzea.
DBH 1.

Biologia
eta
Geologia

DBH 3.

- Lur planeta: geosfera, atmosfera, hidrosfera
eta biosfera (Lurraren ezaugarriak, planeta
bizigarria izatea ahalbidetu zutenak).
- Bioaniztasuna Lur planetan.

1. Funtsezkoa.

- Taldeko ikerketa-proiektua.

3. Biografiak: gauzen
bizitza.

- Lurraren erliebea eta horren bilakaera. Giza
espeziea eragile geologiko gisa.

5. Sentsibilizazioekintza.

- Ekosistemak: osagaiak, faktore abiotiko
eta biotikoak, desorekak eta haien
kontserbaziorako mesedegarriak diren
ekintzak.
- Taldeko ikerketa-proiektua.

DBH 1.

- Ingurune fisikoa eta naturala, ingurumenarazoak, gizakiaren ekintza eta haren
ondorioak.
- Klima.
- Lurzorua.

Geografia
eta
historia

DBH 2.

DBH 3.

- Europa eta mundua: biztanleria, jarduera
ekonomikoak eta hirien ezaugarriak.
- Ingurumen-arazoak eta -erronkak: jatorria eta
soluzio posibleak.
- Giza espazioa: munduko ekoizpen-eremuak
eta sektore ekonomikoak.
- Baliabide naturalak, aprobetxamendua,
ingurumen-inpaktuak, garapen jasangarria.
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3. Biografiak: gauzen
bizitza.
4. REDponsables: ardura
eta egitura (rol-jokoa).

03. UNITATE DIDAKTIKO HAU ERABILTZEKO MODUA
Aukeran parte har dezaketen irakasgaiak eta dagozkien jarduerak.
GAIAK
Tutoretza

IKASMAILA
1. zikloa

Plastikako,
Ikusizko eta
Ikus-entzunezko
Hezkuntza

1. zikloa

Atzerriko
hizkuntza

1. zikloa

Gaztelania eta
Literatura

1. zikloa

EDUKIAK
- Gaitasun emozionala.

2. Bizitza ez da marka
bat.

- Ikus-entzunezko hizkuntza; publizitatemezua.

2. Bizitza ez da marka
bat.

- Adierazpen plastikoa.

5. Sentsibilizazio-ekintza

- Denboraren adierazpena
(oraina, iragana, etab.).

2. Bizitza ez da marka bat
(ikus Nike).

- Hitzezko komunikazioa.

4. Rol-jokoa.

- Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta
idaztea (esparru akademikoko eta sozialeko
testuak).

5. Sentsibilizazio-ekintza

- Hitzezko komunikazioa.
Euskara

1. zikloa

JARDUERA

- Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta
idaztea (esparru akademikoko eta sozialeko
testuak).

4. Rol-jokoa.
5. Sentsibilizazioekintza.

- Justizia eta politika.
Balio etikoak

1. zikloa

- Balio etikoak eta zientziaren eta
teknologiaren arteko lotura.
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Unitate didaktiko osoa.

ACTIVIDADES

AURKIBIDEA

ACTIVIDAD 1

04. 1. JARDUERA. FUNTSEZKOA
1. Jarduera

FUNTSEZKOA

Laburpena

Ikasleek gogoeta egiten dute gai hauei buruz: bizitzarako funtsezkoak diren premiak; premia horiei eragiten dieten
faktoreak; zenbateraino diren ikusgai premia horiek, marka komertzialekin alderatuta.

Gutxi gorabeherako
iraupena

1 edo 2 saio

Helburuak
•
•
•

Unitate didaktikoaren gaia modu aktiboan sartzea: ikasleek landu egin behar dute.
Bizitzarako funtsezkoak diren gauzak, horiek ziklo eta sistema konplexuekin duten lotura eta horien
hauskortasuna ikusaraztea (EKO-DEPENDENTZIA).
Bizitzarako funtsezkoak diren gauzen eta gure ezagutzaren arteko bereizketa azaltzea.

Baliabide materialak

Papera.
Boligrafoa.
Ikasleentzako fitxa (eranskinetan bildua).
Ordenagailua, proiektorea eta pantaila (jarduera bideoren batekin osatu nahi bada;
ikus Eranskinak).

Garapena
MARKAK:
Talde txikietan (ahal dela, hiru pertsonaz osatuak), marken hiru zerrenda egingo dituzte ikasleek.
Egokiena zerrendak banan-banan egitea da, lana amaitu arte osorik ezagutu gabe. Horretarako, garrantzitsua
da zerrenda bakoitza ondo azaltzea talde-lanari ekin aurretik.
•

Gehien gustatzen zaizkien markak: banakako iritziaren arabera.

•

Markarik ezagunenak: ez bakoitzarentzat ezagunenak direnak; euren ustez mundu guztiarentzat
ezagunenak direnak baizik.

•

Markarik garrantzitsuenak: berriz ere, irizpide pertsonaletik haratago pentsatu beharko dute eta
«munduko» garrantzitsuenak identifikatu.

Zerrenda bakoitzean nahi beste jar daitezke (zerrenda bakoitzeko gutxienez hiru). Markak, taldean hala
erabakitzen badute, zerrenda batean baino gehiagotan jar daitezke.
Zerrenda bakoitzak beherantz ordenatuta egon behar du: lehenengo marka, adibidez, ezagunena izango
da, haren hurrengoa bigarren ospetsuena, etab.
Nork bere zerrendak egin baditzake ere, taldekideekin komentatu behar dituzte: Zeintzuk jarriko ditugu
zerrenda bakoitzean? Zer irizpideri jarraikiz? Zergatik ordenatuko ditugu horrela?
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04. 1. JARDUERA. FUNTSEZKOA
Hiru zerrendak amaitzean, ikasgela osoarekin bateratza-lana egingo da; adibidez, zerrenda bakoitzeko lehen
bi markak aipa daitezke eta, ondoren, talde bakoitzaren irizpideak, eztabaidak eta argudioak adierazi.

BIZITZARAKO FUNTSEZKOAK DIREN
GAUZAK
Oraingoan ere, talde txikietan banatu (lehengo
berberak) eta gure bizitzarako funtsezkoak diren
«gauzen» zerrenda egin beharko da, erantsitako
taula beteta (ikus Eranskinak; ikasleentzako fitxa
eta gutxi gorabeherako soluzioen taula erantsi
dira).

GOGOETA
Taula osatu ondoren, ikasgela osoarekin bateratuko
da. Detektatutako premiak, horiek aukeratzeko
eta ordenatzeko irizpideak, talde bakoitzeko
desadostasunak eta abar aipatuko dira; azkenik,
marken zerrendak funtsezko premien taularekin
alderatuko dira.
Zer izan da errazago identifikatzea, markak ala
gure funtsezko premiak?

«Gauza» terminoa baliatzean, haren zentzu
zabala hartuko dugu kontuan. Zer edo zer naturala,
artifiziala, zehatza, abstraktua edo birtuala izan
daiteke, gure bizitzarako zuzenean beharrezkoa
dena (eguzkia, adibidez, zeharka izango
litzateke beharrezkoa, izatekotan, argia, beroa
eta eguzkiarekin lotutako elikagai begetalak –
besteak beste– izango lirateke beharrezkoak).

•

«Naturala» al da zerrenda bat osatzea bestea
osatzea baino askoz ere zailagoa izatea
(markak vs. funtsezko premiak)?

•

Nolako ondorioak ditu alde horrek?

Markaren bat funtsezko premiekin lotuta dago?
Nola?

Funtsezkoa ote den egiaztatzeko eta, izatekotan,
zer neurritan funtsezkoa den zehazteko, galdera
hau egin daiteke: Zenbat denbora bizi gaitezke
hori gabe?

Bizitzarako funtsezkoak diren gauzak eskuratzeko
aukerak berdinak al dira mundu osoan? Zergatik?

Premiak beheranzko ordenan antolatu behar
dira, hau da, funtsezkoenak hasieran ipinita.
Hasieran, irizpide zorrotza izan behar dugu, eta
behar-beharrezkoak ez diren gauzak baztertu,
gutxienez, behar-beharrezkoak diren 3 «gauza»
izan arte. Zerrendak hertsiki funtsezkoak diren 3
gauza biltzen dituenean, gutxienez sei jaso arte
jarraitu beharko dugu.
Pertsona bakoitzak bere taula egin badezake
ere, gainerako taldekideekin komentatu behar
dute: Zer gauza sartuko ditugu? Zer irizpideren
arabera? Zergatik antolatuko ditugu horrela?
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ACTIVIDAD 2

04. 2. JARDUERA. BIZITZA EZ DA MARKA BAT
BIZITZA EZ DA MARKA BAT
Markak, publizitatea eta autoirudia

2. Jarduera
Laburpena

Jarduera honen bidez, publizitateak eta kontsumoak gure irudimenean nolako eragina duen eta horrek gure jokabidea nola moldatzen duen aztertzen da.

Gutxi gorabeherako
iraupena

Saio 1

Helburuak
•
•
•
•

Kontsumoaren inguruan eratutako imajinario edo iruditeriari heltzea.
Kontsumoak eta publizitateak mugiarazten dituzten itxaropenak, emozioak eta jokabideak aztertzea.
Kontsumoaren alderdi negatiboak eta alternatibak ikuspegi emozionaletik ondorioztatzea.
Nahikotasun-printzipioa gauza positibo gisa irudikatzea («gutxiagorekin nahikoa dut»), eta ez austeritateak
edo gabeziak duen konnotazio negatiboarekin.

Baliabide materialak

Ordenagailua internet konexioarekin.
Proiektagailua.
Pantaila.
Audioa.

Garapena
TXANPON BERAREN ALDE BIAK. Telefono mugikorra eta afektua
Bideo hauek ikusiko dira ikasleekin:
Vodafoneren ikuspegia:

Artista baten ikuspegia:

Iragarkia: Denbora gehiago igarotzen al dugu
mugikorrarekin maite ditugun pertsonekin
baino?

Un día en el Parque, Diego Corralen film
laburra.
https://www.youtube.com/watch?v=n4xANu8C6Zw

https://www.youtube.com/watch?v=kMAn7CjEhHU
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04. 2. JARDUERA. BIZITZA EZ DA MARKA BAT
GOGOETA
Argi dago eros ditzakegun (edo erosi nahiko
genituzkeen) gauzei buruz ditugun (edo sortu
zaizkigun) itxaropenak neurrigabeak direla askotan.
Askoz ere maizago, ordea, ez gara itxaropen horiez
jabetzen, eta ez gara konturatzen, ezta ere, horiek
gure jokabidea nola moldatzen duten.
Maslowren piramidea:
Maslowren piramidea proiektatuko da ikasgelan.
Piramide honek giza premien hierarkia bat
irudikatzen du; egilearen arabera, beheragoko
mailak bete ahala baino ezin dira ase piramideko
premiak. Bitxia bada ere, Maslowren piramidea
asko erabiltzen da marketinean.

Moraltasuna,
sormena,
aurreiritzirik eza,
arazoak konpontzea

Autoerrealizazio
beharrak
Norberaren
estimako beharrak

prestigioa, statusa,
autoestima
afektoa, adiskidetasuna, kide izatea
babesa, ordena, egonkortasuna

elikagaiak, ura, airea, lekualdaketa, babeslekua, sexua

Iturria: http://hezten.blogspot.com/2012/04/maslow-en-piramidea.html orrialdetik moldatua.
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Behar sozioalak
Segurtasun
beharrak
Behar
fisiologikoak

04. 2. JARDUERA. BIZITZA EZ DA MARKA BAT
Talde handian (ikasgela osoan) hausnartuko eta hitz
egingo da, honako galdera hauek hartuta:

AUTOIRUDIA, ZORIONA ETA
MARKAK

Zer mailatan daude 1. JARDUERAN hautematen
ditugun funtsezko premiak?

Pertsona baten autoirudia agerian uzteko modu
erraz bat pertsona horrek galdera honi emandako
erantzuna da: Nolako irudia du jendeak nitaz?
Ikasleak galdera horretan oinarritu daitezke edo,
bestela, honako galdera hauei zuzenean erantzun
diezaiekete:

Beheko pisuan.
Zer esan nahi du piramide formak? Eta premiak
agertzen diren ordenak? Adibidez, segurtasun fisikoa
sortu al liteke arnasketarik, elikadurarik eta abarrik
gabe?

Kontsumitzen ditudan markek alda al dezakete
jendeak nitaz duen irudia?

«Goragoko» beharrak beheragoko mailak bete
ahala baino ezin dira ase.

Zenbat onarpen (aintzatespen), segurtasun,
errespetu eta abar lor ditzaket kontsumoaren
bidez? Pentsa ezazu benetako esperientzietan,
zer itxaropen zenuen eta benetan zer lortu
zenuen.

Ikusi ditugun bi bideoak piramidearen zer mailei
buruzkoak dira?
Publizitatea maitasun eta kidetzearen mailara
eta estimuaren mailara zuzendu ohi da (baita
autorrealizaziora ere). Errepikapenaren eta
ikusizko sedukzioaren bidez, edozein kontsumori
lotutako saritze emozionalaren itxaropena
sortzen da. Inkontzienteki, adiskidetasuna eta
afektua telefono mugikorrarekin, lotzen ditugu,
arrakasta eta justizia, berriz, kirol-zapatilekin
(ikus Nike-ren kanpaina), eta askatasuna, azkenik
autoarekin.

Zenbat irauten du kontsumoaren bidez lortzen
dudan gogobetetzeak?
Kontsumoa ez den beste zer «iturritatik» lortzen
dut segurtasuna, aintzatespena, errespetua eta
abar?
Badakigu zenbaterainoko frustrazioa sortzen
digun nahi dugun zerbait ezin erosteak, baina
norbait gogoratzen al da inoiz frustrazioa
sentitu izanaz LUZAROAN NAHI IZAN ZUEN
ZERBAIT EROSI ONDOREN? Horri buruz hitz
egin dezakezue.

Ezagutzen al duzu bizitzarako funtsezkoa den zerbaiti
buruzko publizitaterik? (piramidearen beheko mailan
bildutako premiekin loturikoa) Zergatik uste duzu
gertatzen dela hori? Zure ustez, zer ondorio ditu
horrek?
Ziurtzat jotzen dugu airea, ura, klima, horrek
bermatzen dizkigun uztak eta abar eskuragarri
daudela eta eskuragarri egoten jarraituko dutela.
Baina ez dakigu elementu horiek zer-nolako
mugak eta mekanismoak dituzten, ezta horrekin
guztiarekin zer lotura dugun ere. Funtsezko
gauzek ikusezin bihurtuta funtzionatzen dute (eta
hala bizi dira).

Frustrazio hitza alde batera utz dezakegu,
eta ikasleek bi muturretan jarri behar dituzte
beren hitzak: zerbait erosi ezin dugunean
sentitzen duguna/nahi genuen hori lortzen
dugunean sentitzen duguna.
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04. 2. JARDUERA. BIZITZA EZ DA MARKA BAT
BESTE ADIBIDE BATZUK: NIKE-REN
2020KO KANPAINA.
https://www.youtube.com/watch?v=nTS_Lxvist4
Zer saltzen du iragarkiari dagokion markak?
Zapatilak, kamisetak, etab. Kirol-ekipamendua.
Zertaz hitz egiten digu iragarkiak?
Elkartasuna (zapatila batzuek, kamiseta batek. . .
«sekula ez zaituzte bakarrik uzten»?)
Indarra (zapatila batzuek, kamiseta batek. . .
ematen al dizute?)
Errebeldia
Ahalegina
Sormena
Ardura
Justizia
Iragarkietan ez ezik, non aplika ditzake/beharko
lituzke Nikek iragarkietan erabiltzen dituen balio
horiek?

MATERIAL GEHIGARRIA
On the cover, Yeganeh Moghadam-en (Iran) film
laburra
https://vimeo.com/ye9ane
Ingurumenaren bidez, gure buruaz sare
sozialetan erakusten dugun irudiari eta gure
errealitateari buruzko hausnarketa iradokitzen
dugu.
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ACTIVIDAD 3

04. 3. JARDUERA. BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA
BIOGRAFIAK
Gauzen bizitza

3. Jarduera
Laburpena

Erabiltzen dugun gauza orok beste pertsona, lanbide eta errealitate batzuekin lotzen gaitu. Zer prozesuri jarraitzen
diote, guregana iritsi aurretik, egunero erabiltzen ditugun gauzek edo arnasten dugun aireak? Zertan dira desberdinak ekoizten, erabiltzen eta baztertzen ditugun gauzak eta naturako zikloak? Horrek guztiak ingurumen-arazoetarako soluzioak inspira al diezazkiguke?
Bi aukera daude:
1. «Abenturazalea»: jarduera oso-osorik eta aurkeztutako ordenan egitea. Ikerketa sakoneko lan gisa egiten bada,
gainera, 5. jarduerarako balio dezake: sentsibilizazio-ekintzarako, hain zuzen ere.
2. «Erraza»: zuzenean jardueraren bukaerara joatea (ZIRKULUA ITXIZ) eta, ondoren, jardueraren lehen zatia
azpimarratzea bateratze-lanean.

Gutxi gorabeherako
iraupena

1. aukera, «abenturazalea»: 2 saio.
Aukera «erraza»: saio bat.

Helburuak
•
•
•
•

Erabili ohi diren gauzek elkarren artean duten mendekotasuna erakustea, agerikoa ez bada ere
(INTERDEPENDENTZIA).
Produktu eta ondasun natural jakin batzuen bizi-zikloak, premiak eta ingurumen-ondorenak analizatzea.
Ziklo naturalen eta gizakien ekoizpen- eta kontsumo-prozesuen arteko loturak eta desberdintasunak
identifikatzea.
Naturan oinarritutako soluzio posibleak iradokitzea.
• 1. aukera, «Abenturazalea»
Irakasleentzako adibidea (eranskinetan bildua).
Konexioa duten ordenagailuak (online bilaketa eginez gero).
A3 orriak, murala edo mapa.
Ikasleentzako fitxak (eranskinetan bilduak).
+ Aukera errazerako materiala (ondoren).

Baliabide materialak

• Aukera «erraza»
Artile-harilkoa.
Guraizeak.
Pertsonaien fitxak.
Tresna digitalak
Cmap Tools: dohain deskargatu daiteke hemen: https://cmaptools.softonic.com/
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04. 3. JARDUERA. BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA
AURKEZPENA

Biografiak naturan

Jardueraren helburua ziklo naturalak gizakien
ekoizpen- eta kontsumo-prozesuekin alderatzea
da. Halaber, gizakien ekoizpen- eta kontsumoprozesuek izan ditzaketen inpaktuak ondorioztatu
eta naturan oinarritutako alternatibak inspiratu
nahi dira.

Uraren biografia (uraren zikloa, giza erabilerak
barne hartuta).
Airearen biografia.
Sagar baten biografia.
Harri baten biografia.
Lurzoruaren biografia.

Ikasgela talde txikietan banatzen da (ahal dela,
hiru pertsonakoak).

Ikasgelan bestelako iradokizun batzuk ere
jaso daitezke (irakaslearen irizpidearen
arabera).

Taldeen erdiek eguneroko produktuen
biografiak egingo dituzte. [LINEALA
(adarkatua)]

Produktu
baten
bizitzaren
amaieran
birziklapena txertatzen badute, benetako
birziklapen-tasak ikertzeko eskatuko zaie.

Gainerakoek naturako biografiak egingo
dituzte. [ZIRKULARRA (adarkatua)]

Produktu baten bizitzan urrats bakoitzak
irauten duen denboraz ere galde diezaiekegu.

Ahal den neurrian, «lineala» eta «zirkularra»
nozioak ikasgelan ondorioztatu beharko lirateke,
hasierako azalpenetan aipatu gabe. Halaber, hobe
da banatzen ari diren biografiak bi motatakoak
–eguneroko produktuak / natura– direla ez
aipatzea.

Xehetasun-maila
dugun
denboraren
araberakoa izango da. Ziklo bakoitza modu
intuitiboan edo sakonagoan egin daiteke.

«Pertsonaiak» taldeen artean banatuko dira
(ikus, jarraian, zerrendak). Positiboa da bi taldek
edo gehiagok objektu beraren biografia egitea.
Horrela, bateratze-lanean, talde bakoitzaren
ekarpenekin osatuko da lana.

Etxean eta gelan egunero erabiltzen diren
produktuen biografiak
Talde bakoitzak eskema bat egin behar du, produktu
baten bizitzan (ekoizten denetik amaitzen den
arte) sartuta dauden pertsona guztiak erakusteko.
Eskemak urrats bakoitzerako tresna, premia eta
material nagusiak jaso beharko ditu.
Ogi-barra baten biografia.
Boligrafo baten biografia.
Paper-orri baten biografia.
Kamiseta baten biografia.
Telefono mugikor baten biografia.
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04. 3. JARDUERA. BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA
GAUZATZEA

Adibidez, BASOA: pagoa, haritza, eguzkia,
lurzorua, ura, okila, basurdea, ehiztaria, sagua,
azeria, kukurutxa (Oniscidea azpiordena;
hildako egurrean ere bizi dira), usoa, sasia
(masustak), eulia (fruta-eulia), txinboa (hegazti
intsektujalea), etab.

SORMENA: hainbat aukera ditugu emaitza
islatzeko, hala nola A3 orri bat (banaka egin behar
bada), mural bat (taldean lan egin badaiteke),
produktuaren bio-geografia erakusteko mapa
bat, bideo bat, collage bat edo kontzeptu-mapa
bat (ikus eranskinetan jasotako Irakasleentzako
adibidea).

Bilaketa bat ere egin daiteke, elementu
gehiago lortze aldera.
Ikasle bakoitza elementu horietako bat izango
da (ikasle guztiek ez dute zertan pertsonaia bat
izan).

BATERATZEA
Egunero erabiltzen diren produktuen eta
naturako produktuen biografia adierazgarrienak
errepasatuko dira gutxienez. Honako hauen
inguruan hausnartuko da:

Harilko batekin, elementu bakoitza artilezatien bidez lotuko dugu zuzeneko lotura duten
elementuekin (adibidez, pagoa eguzkiarekin,
urarekin eta zoruarekin. . . baina basurdearekin
ere bai, pagatxa-jaleak baitira basurdeak).

PRODUKTU AMAIKORRAK: Maila bakoitzean,
zer produktu dira mugatuak?

ALDAKUNTZA: elementu guztiak jada elkarri
lotuta daudenean, aldakuntza bat sartuko dugu
(adibidez, zuhaitzek eta sasiek fruitu gutxiago
sortzea eragingo duen lehorte bat).

ERRITMOAK: Gure ustez, zer abiaduratan
berritzen dira ziklo naturalak?
Eztabaidagai hori ikerketa-lanaren gaia izan
daiteke zikloa behar beste denborarekin eta
online bitartekoekin aztertzen bada.

INPAKTUA eta EGOKITZAPENA: Zer eragiten du,
adibidez, lehorte batek? Zer egiten du ekosistemako
elementu bakoitzak?

KONTSUMO-JOERAK: Prozesuan sartutako
materien kontsumo historikoari eta etorkizuneko
kontsumoari buruzko datuak eskuragarri al
ditugu? Halako datuak sumatu al ditzakegu? Zer
joera du, gure ustez, materien eta produktuen
eskariak?

Aldakuntzak
eragindako
lehenengo
elementuak identifikatu eta elementu horiei
zer gertatuko zaien ondorioztatu ondoren,
elementu horiek (ikasleak) makurtu egingo dira
(lehenik, ura makurtuko da). Horren ondoren,
bere loturetako batean tentsioa handitu dela
sentitzen duen elementuak makurtu egingo da.

ZIRKULARRA / LINEALA: Ikusten al da alde
hori giza produktuen eta ziklo naturalen artean?
Zer ondorio ditu? Zer inspiratzen digu?

Zera gertatu da: elementu bakoitzak bere
populazioa edo dieta aldatu behar izan duela;
beste modu batean esanda, elementuak egokitu
edo adaptatu egin dira.

ZIRKULUA ITXIZ... BAITA
JARDUERA ERE
Naturan oinarritutako soluzioak
Ikasleei gertuko ekosistema bateko elementuak
aipatzeko eskatuko zaie.
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04. 3. JARDUERA. BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA
MURRIZKETA: egia esan, egokitzapen gehienak
murrizketak izango dira: fruitu gutxiago ekoiztea,
gutxiago haztea (zuhaitzentzat), populazioa
murriztea (hegaztiak eta ugaztunak), gutxiago
ehizatzea, etab.
OREKA BERRIA: ekosistemaren elementuek,
egokitu –eta makurtu– ahala, oreka berria
sortu dute, bakoitzak bere erara. Jada ez gaude
hasierako mailan (zutik), baina badago beste
oreka bat.
BATERATZEA:
Ba al dago alderik jarduera honetan ikusitakoaren
eta giza portaeraren artean (adibidez, nola
ekoizten dugun eta gure kontsumoa nolakoa
den)?
Zer soluzio iradokitzen dizkigu jarduerak?
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ACTIVIDAD 4

04. 4. JARDUERA. REDponsables: ardura eta egitura
REDponsables: ardura eta egitura
Rol-jakoa

4. Jarduera
Laburpena

Kontsumitzaileak garen aldetik, itxuraz elkarrengandik urrun dauden errealitateei lotuta gaude. Horrek agerian
uzten digu aldatzeko dugun gaitasunaren dimentsio bat: zenbat eta zer erosten dugun alda dezakegu, iturria itxi,
eta abar. Baina, nahikoa al dira ekintza horiek?
Zer erakunde, araudi eta harremanek egituratzen dute gaur egun ezagutzen dugun mundua? Zer motibazio ditu
eragile bakoitzak? Zenbaterainoko aldaketa egin behar da? Zer mailatan? Zer eginkizun dugu guk horretan guztian?

Gutxi gorabeherako
iraupena

1 saio

Helburuak
•
•
•

Agerian uztea ingurumen-arazoak korapilatsuak direla eta arazo horietan sartutako eragileak askotarikoak
direla.
Eragile bakoitzaren motibazioak identifikatzea eta horiekin enpatizatzea.
Herritarrek duten erantzukizunari buruz hausnartzea, kontsumoaz harago.

Baliabide materialak

Pertsonaien fitxak (ikasleak edo taldeak bezainbeste; ikus Eranskinak)
Papera eta boligrafoa, erakusketak prestatzeko.

Iturriak:

Jesús de la Osaren Negociaciones de altura. Un juego de simulación en torno al cambio climático lanean (online
eskuragarri) oinarritua.

Garapena
AURKEZPENA:
Argumentua irakurriko dugu, baina pertsonaiak ez ditugu oraindik agerian jarriko:
“Hiriaren kanpoaldeko mendi batean parke eoliko bat instalatzea proiektatuta dago. Parke eoliko hori balio
natural handi samarreko basogune batean kokatuko da; hiriko biztanleek aisialdirako gune gisa erabiltzen
dute basogune hori (ibilaldiak, bizikleta-ibilbideak, perretxiko- eta fruitu-bilketa, etab.). Mendian eta
mendi-hegaletan erabilera tradizional batzuk mantentzen dira, hala nola nekazaritza eta artzaintza.
Obrak errazteko, errotak, sarbide-pistak, energia-ebakuaziorako linea elektrikoak eta abar hiritik ikusten
den mendi-hegalean kokatuko dira. Horrek abantaila ugari ekarriko ditu: lur-mugimendu gutxiago gauzatu
beharko dira, ez dira hainbeste zuhaitz moztu beharko eta inbertsio ekonomikoa txikiagoa izango da,
besteak beste; alabaina hiritik obrak ikusiko dira eta paisaia-inpaktua handiagoa izango da.
Gaur egingo da, hemen, parte hartzeko lehen bilera. Iritzi-prozesuetan eta ingurumenean espezializatutako
enpresa bat kontratatu dute bilera moderatzeko. Hemengo eztabaidaren ondoren, proiektuaren etorkizuna
erabakiko da: agian, proiektua bere horretan izapidetuko da; beharbada, aldaketa batzuk txertatu beharko
zaizkio izapidetzeko; are gehiago, baliteke proiektua bertan behera uztea, alternatiba bideragarriak sortuz
gero.”
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04. 4 JARDUERA. REDponsables: ardura eta egitura
Proiektuaren alde edo kontra zaude?
PERTSONAIEN BANAKETA
Proiektuan sartuta dauden edo haren eragina
pairatuko duten pertsonaiei buruzko ideia-jasa bat
egin dezakegu (pertsonaia bakoitzak izan ditzakeen
motibazio eta argudio posibleei buruz ere hitz
egin dezakegu), edo, bestela, honako hauek banatu
ditzakegu zuzenean (ikusi fitxak eranskinetan):
Promotorea (eta haren aholkularitza-taldea).
Eskualde Gobernuko Industria eta Energiako
kontseilaria (eta haren aholkularitza-taldea).
Hiriko alkatea (eta zinegotziak).
Mendi-hegaletan dagoen udalerri txikiko
alkatea (eta biztanleak).
Tokiko talde ekologista bateko aktibistak.
Hiriko biztanleak.
Bigarren Hezkuntzako ikasleak. Nahi izanez
gero, beste talde txiki bat ere antola dezakegu,
non parte-hartzaileek euren benetako
kezkak, zalantzak eta iritziak adieraziko
dituzten (horregatik, ez da pertsonaia-fitxarik
sortuko).
Irakasleak eztabaida zuzenduko du, denborak
kontrolatuko ditu, parte-hartzaileak euren iritziak
azaltzera animatuko ditu, solasgaitik besteratzen
direnak berriz bideratuko ditu, etab. Bilera
moderatzeko kontratatutako enpresa zara zu, iritziprozesuetan eta ingurumenean espezializatua.

TALDEKAKO LEHEN LANA

Ikasleek fitxetan oinarrituta prestatuko dituzte
pertsonaiak. Egoeraren arabera, informazioa
online bilatzeko aukera ere eman daiteke. Talde
bakoitzak bere pertsonaien motibazioak eta
argudioak sormenez bereganatu behar ditu
(fitxetan azaldutakoaz gain, irudimentsuak izaten
saiatu behar dute: Zer gehiago argudia daiteke?
Zer erantzungo diote, beharbada, euren iritziaren
kontrako argudioei?).
Talde bakoitzak erabaki beharko du nola azalduko
duen bere ikuspegia: eledun baten edo batzuen
bidez, mintzaldi-txanda bakoitzean eledunak
aldatuta edo mantenduta, etab.

LEHENENGO MINTZALDI-TXANDA
Talde bakoitzak bere iritzi eta argudioak azalduko
ditu proiektuaren alde edo aurka.
Hitz egin behar duen pertsona bakoitzak bere
burua aurkeztu beharko du (jokoan, ez dute elkar
ezagutzen, eta ez dakite gainerakoek zer kargu
dituzten)
Sor daitezkeen gaiak (edo eztabaida moderatzen
duenak plantea ditzakeenak):
Zer aukera daude proiektuaren ingurumeninpaktuak murrizteko?

Pertsonaien talde bakoitzaren neurria ikasgelaren
araberakoa izango da.
Ahal den neurrian, pertsona bakoitzari bere ohiko
iritziaren kontra pentsatzen duen pertsonaia bat
emango zaio.
Balia dezakezuen denboraren arabera, eta ariketa
aberaste aldera, argudioak eta informazioa online
bilatzeko aukera eman daiteke, pertsonaientzat
izenak sor daitezke, etab.

Gai hori edozein parte-hartzaileri plantea
diezaiokegu. Ez lirateke baztertu behar
alternatiben kostuak.
Zer joera dute energia berriztagarriek?
Hiriko biztanleak bereziki interpelatu daitezke
(geroz eta energia berriztagarri gehiago
eskatzen dute): bezero gisa egiten dute eskaera
hori, gero eta jende gehiago arduratzen baita
kontsumo berdeaz. Nonbaitetik etorri behar du
energia berde horrek.
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04. 4 JARDUERA. REDponsables: ardura eta egitura
TALDEKAKO BIGARREN LANA

Erantzukizun-asimetria gorabehera, banako
kontsumoaz harago gaude elkarrekin lotuta.
Herritarrak gara, kolektiboen parte-hartzaileak
(ala ez), hautesleak (ala ez), pertsona landunak
ala langabeak, ekoizten dugun pertsonak, etab.

Pertsonaia guztien iritziak entzun ondoren,
taldeek eztabaidatu egingo dute zein puntutan
jar daitezkeen ados, eta zer baldintzatan, zertan
eman dezaketen amore eta zeren truke, etab. ,
proiektuaren alde egote edo alternatibak eskaintze
aldera.

Zure banako kontsumoari buruzko erabakiez
harago, parte hartzeko zer beste modu bururatzen
zaizkizu?

BIGARREN MINTZALDI-TXANDA
Talde bakoitzak azalduko du zer akordio edo
alternatibatarako dagoen prest eta zer baldintza
beharko diren horretarako.

JOLASAREN AMAIERA
Eskerrak emango dizkiegu lehen bileran parte hartu
dutenei egin dituzten ekarpenengatik. Erakunde
eskudunek adostasun-seinaleak lehentasunezko
lan-ildotzat hartuko dituzte eta proiektuaren
bilakaeraren berri emango zaie.
Azken gogoeta gisa, honako galdera hauek
mahaigaineratuko dira:
Pertsona edo eragile guztiek botere eta
erantzukizun bera al duten planteaturiko
prozesuan?
ERANTZUKIZUN ASIMETRIKOA; erantzukizunak
ditugu nola kontsumitzaile gisa hala herritar
gisa. Baina guk baino erantzukizun handiagoko
erakundeak existitzen dira.
Zer lotura daude taldeen artean? Eta herritar,
erakunde eta botereen artean?
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ACTIVIDAD 5

04. 5. JARDUERA. SENTSIBILIZAZIO-EKINTZA
5 Jarduera

SENTSIBILIZAZIO-EKINTZA

Laburpena

Aurreko jarduerak gauzatu ondoren, ikasleak informazio-hartzaile izatetik subjektu izatera igaroko dira (hots,
igorle bihurtuko dira). Ingurumen-larrialdiari, haren ondorenei edo haren soluzio posibleei buruzko ekintza edo
kanpaina bat diseinatu eta gauzatuko da.
Ikastetxeen egoerak askotarikoak direnez gero, hainbat baliabide eta aukera ematen dira hemen. Irakasleen esku
egongo da, bakoitzaren irizpideen arabera, kanpaina zuzentzeko eta erabiliko diren baliabideak aukeratzeko zeregina, besteak beste.
Landutako edukiak, azkenik, Planeta dantzan proiektuaren inguruko erakusketa ibiltarian eta horren webgunean
erakutsi ahalko dira.

Gutxi gorabeherako
iraupena

Irakasleen irizpidearen arabera.

Helburuak
•
•
•
•

Ikasleen jakin-mina eta sormena piztea.
Ingurumen-larrialdiari eta hark izan ditzakeen soluzioei buruz kontzientziatzeko kanpaina edo ekintza bat
diseinatu eta gauzatzea.
Ikasleak hezkuntza-komunitatearen barneko subjektu aktibo bihurtzea, baita erabakitzeko, diseinatzeko eta
erakusteko gaitasunetan ahalduntzea ere.
Hezkuntza-komunitateko beste pertsona batzuk kontzientziatzea eta horien ohiturak aldatzen saiatzea.

Baliabide materialak

Kanpaina gauzatzerakoan, elementu ugari baliatu eta sortzeko aukera dugu: mapak,
bideoak, muralak edo obra artistikoak (musika, performancea, literatura, etab.).
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04. 5. JARDUERA. SENTSIBILIZAZIO-EKINTZA
Ibilbide pedagogikoaren barnean, ikastetxeak ingurumen-krisialdiari eta haren ondoren eta kausei buruzko
ekintza edo kanpaina bat planteatu eta gauzatzeko konpromisoa hartzen du. Ekintza horrek sortzailea eta
irekia izan behar du. Konpromiso edo erakusketa bat izan daiteke, baita gune publiko batean mintzaldi bat
gauzatzea ere. Bestelako aukerak ere badaude: obra artistiko bat sortzea (hala nola eskultura bat, koreografia
bat edo performance bat), adibide plastikoak gauzatzea (auzoko merkataritza jasangarriko gida bat, sortutako
hondakinak metatzea, Service Learning, Trashtag Challenge, etab.).
Nola sorkuntza-prozesua hala emaitza dokumentatu egin behar dira, kasu baterako, argazki-erreportaje bat
landuta, memoria bat idatzita edota bideo bat ekoitzita, behin ekintza amaitu dela, geroago zabaldu eta
partekatzeko –eta horrenbestez, haren bizitza baliagarria luzatzeko– aukera izate aldera. Proiektuaren bidez
ez dira erabili eta botatzeko ekintzak sortu nahi, ekintza original eta berrerabilgarriak baizik.
Ikastetxeetan askotariko egoerak egon daitezkeenez gero, proiektuan parte hartuko duten taldeetako
bakoitzak ez du zertan bere ekintza propioa gauzatu; aitzitik, talde guztiek ekintza berbera gauzatu dezakete.
Prozesuaren eta ekintzaren iraupena ere ez da finkoa, baina azken etapa derrigorrean bete beharko dute
parte hartuko duten ikasle-taldeek.
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ANEXOS

AURKIBIDEA

05. 1. JARDUERA / FUNTSEZKOA. Ikasleentzako materiala
JARRAIBIDEAK
Bete, talde osoak elkarrekin, erantsitako taula, gure bizitzarako funtsezkoak diren «gauzekin».
Premiak ordenatzerakoan, funtsezkoenak hasieran ipini beharko dira.
Egiaztatzeko funtsezkoa ote den eta, izatekotan, zer neurritan den funtsezkoa, galdera hau egin daiteke:
Zenbat denbora bizi gaitezke hori gabe?
Behar-beharrezkoak ez diren gauzak baztertu egin behar ditugu, gutxienez, behar-beharrezkoak diren 3
«gauza» izan arte. Ondoren, osatuz joan behar dugu, gutxienez sei izan arte (guztira).
Pertsona bakoitzak bere taula egin badezake ere, gainerako taldekideekin komentatu behar dute: zer gauza
sartuko ditugu? Zer irizpideren arabera? Zergatik antolatuko ditugu horrela?

Funtsezko zer gauza
behar dugu?

Egiaztatzeko funtsezkoa ote den eta, izatekotan, zer neurritan den funtsezkoa, egin
galdera hau zuen buruari: Zenbat denbora bizi gaitezke hori gabe?

Nola behar dugu?

Nola egon behar du behar dugun zer horrek? Nolako egoeran?

Zer maiztasunez
behar dugu?

Neur edo kalkula al dezakegu zer hori denbora-tarte-jakin batean (adibidez, egun
oso bat edo aste bat) oinarrituta, erreferentzia gisa?

Zer edo nork ematen
digu zer hori?
Nondik dator?
(distantzia)

Nondik hartzen dugu behar dugun zer hori? Zeretik edo norengandik?
Zenbateko distantzia dago gure eta hartzen dugun horren artean?

Premia horrek beste
gauza batzuk behar
izatea al dakar
berekin? Zeintzuk?

Pentsatu zerk funtzionatu behar duen guk funtsezko «gauza» horretarako sarbidea
izan dezagun: nondik iritsi den zuganaino, zer edo nor egon den aldez aurretik
sartuta gauza hori lantzeko lanean, eta zer prozesu gauzatu behar izan diren.
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Funtsezko zer gauza
behar dugu?

TAULA (ikasleak)

Nola behar
dugu?

Zer maiztasunez
behar dugu?

05. 1. JARDUERA / FUNTSEZKOA. Ikasleentzako materiala
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Zer edo nork
ematen digu zer
hori?
Nondik dator?
(distantzia)

(Zerk funtzionatu behar du guk funtsezko «gauza» horretarako
sarbidea izan dezagun?)

Premia horrek beste gauza batzuk behar izatea al
dakar berekin? Zeintzuk?

05. 1. JARDUERA / FUNTSEZKOA. Irakasleentzako materiala
Funtsezko zer gauza
behar dugu?

GURE GORPUTZA / osasuna: fisikoa eta mentala.

Nola behar dugu?

Osasuntsua.

Zer maiztasunez
behar dugu?

Denbora guztian.

Zer edo nork ematen
digu zer hori?
Nondik dator?
(distantzia)

Jaiotzatik datorkigu.
0m.

Premia horrek beste
gauza batzuk behar
izatea al dakar
berekin? Zeintzuk?

Jarraian –taulan bertan– bilduta daudenak.
Halaber, gorputzaren eduki osoak egoera onean egon behar du: hautsi gabeko
hezurrak, zarratarik gabeko larruazala, behar bezala dabiltzan organoak,
gaixotasunik ez, etab. Gauza gehienek gu konturatu gabe funtzionatzen dute.

Funtsezko zer gauza
behar dugu?

AIREA

Nola behar dugu?

Garbi, gure arnasbidetik gertu, eta ugari.

Zer maiztasunez
behar dugu?

Etengabe: gutxi gorabehera, 4 segundoan behin.

Zer edo nork ematen
digu zer hori?
Nondik dator?
(distantzia)

Atmosfera.

Premia horrek beste
gauza batzuk behar
izatea al dakar
berekin? Zeintzuk?

Ozeanoek, baso-ekosistemek eta korronte atmosferikoek ondo funtzionatu behar
dute. Gainera, industriek, ibilgailuek, eraikinek eta abarrek isurtzen dituzten
kutsatzaile atmosferikoak efikaziaz kontrolatu behar dira.
KONTSUMO-DATUAK:
Gizakiak lau segundoan behin hartu behar du arnasa; horrek esan nahi du egunean
20.000 arnasgora egiten dituela, gutxi gorabehera. Arnasaren bidez, minutuan bost
edo sei litro aire hartzen eta botatzen dugu; horrek esan nahi du pertsona batek
7.200-8.600 litro aire arnasten duela egun bakar batean.
Iturria: https://www.xatakaciencia.com/
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Nondik dator arnasten dugun airea?
Gure planetan osoan sortzen den oxigenoaren % 28 lurreko ekosistemek sortzen dute. Hainbat azterlanen
arabera, Lurrean sortutako oxigenoaren % 70 (gutxienez) itsas belarrek –algek– sortzen dute. Adibidez,
genero jakin bateko fitoplanktonek –Prochlorococcus deritzenek–, hartzen dituzun bost arnasetako
baterako oxigenoa sortzen dute.
Iturria:http://www.cienciamx.com/index.php/derribando-mitos/8019-mito-la-gran-mayoria-de-oxigenoen-el-planeta-es-generado-por-los-bosques#:~:text=Es%20muy%20com%C3%BAn%20
Iturria:https://mujeresconciencia.com/2018/08/12/el-microorganismo-que-hace-funcionar-el-planetaen-secreto/
Ikus honi buruzko bideoa: harremana PETROLEOAREKIN / FOSILAREKIN, atmosferaren «kutsadura»,
gaur egun duen konposiziora iritsi arte.

¿Qué necesitamos de
manera esencial?

URA

¿Cómo lo
necesitamos?

Garbia.

¿Cada cuánto lo
necesitamos?

Egunero.

¿Qué o quién nos lo
suministra?
¿Desde dónde viene?
(distancia)

Ibaiak, errekak. . . eta txorrotak.

¿Implica la necesidad
de otras “cosas”?
¿Cuáles?

Euria eta elurra behar ditugu, baita aurreikusteko moduko klima bat, prezipitazioak
atxiki eta iragaziko dituzten baso eta lurzoruak ere, besteak beste.
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Funtsezko zer gauza
behar dugu?

ELIKAGAIAK

Nola behar dugu?

Askotarikoak, orekatuak eta seguruak.

Zer maiztasunez
behar dugu?

Egunero.

Zer edo nork ematen
digu zer hori?
Nondik dator?
(distantzia)

Elikagaiak naturatik datoz oraindik.
DISTANTZIA: ikus eskuina.

Premia horrek beste
gauza batzuk behar
izatea al dakar
berekin? Zeintzuk?

Hemen, azkenik, dirua agertzen da: dirua behar dugu janaria erosteko. Bai. Baina hori
baino lehen, erosteko gauzak egotea behar dugu. Eta orduan, lurzoruetara, klimara,
uretara, airera itzuli behar dugu. Ez dago alde handirik gure elikagaien eta gure
artean: planeta funtzional eta osasuntsu bat behar dugu.
DISTANTZIA: elikagaiek egindako distantziari eta horrek dituen ondorioei buruz
gogoeta egin dezakegu.

Funtsezko zer gauza
behar dugu?

LOA (atsedena)

Nola behar dugu?

Ingurune lasai batean (isila, epela/freskoa eta erosoa).

Zer maiztasunez
behar dugu?

Egunero.

Zer edo nork ematen
digu zer hori?
Nondik dator?
(distantzia)

Jaiotzatik datorkigu.
(batzuei besteei baino gehiago)

Premia horrek beste
gauza batzuk behar
izatea al dakar
berekin? Zeintzuk?

...
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05. 3. JARDUERA / BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA.
Ikasleentzako fitxak

Talde bakoitzak eskema bat egin behar du, produktu baten bizitzan (ekoizten denetik amaitzen den arte)
sartuta (inplikatuta) dauden pertsona guztiak erakusteko. Eskemak urrats bakoitzerako tresna, premia eta
material nagusiak jaso beharko ditu.

Ogi-barra baten biografia
Zure ustez, zer osagai ditu?
Nondik datozela uste duzu?
Zer lanbide daude sartuta ekoizten dituztenetik kontsumitzen dituzunera arte?
Zer baliabide erabiltzen dira ogi-barraren bizitzako urrats bakoitzean?
Zer gertatzen da ogia sobratzen denean? Zer gertatzen da ogia falta denean?

BIC boligafo baten biografia
Zer piezaz osatuta dago? Zer materialez eginda daude pieza horiek?
Nondik datoz material horiek?
Zer lanbide daude sartuta ekoizten dutenetik erabiltzen duzunera arte?
Zer baliabide erabiltzen dira boligrafo baten bizitzako urrats bakoitzean?
Zenbat urte ditu? Zenbat urte iraungo du? Zer gertatzen da tinta amaitzen denean?

Paper-orri baten biografia
Zure ustez, zer osagai ditu?
Nondik datozela uste duzu?
Zer lanbide daude sartuta ekoizten dutenetik erabiltzen duzunera arte?
Zer baliabide erabiltzen dira paper-orri baten bizitzako urrats bakoitzean?
Zenbat urte ditu? Zenbat urte iraungo du? Zer gertatzen da erabili ondoren?

Kamiseta baten biografia
Non dago eginda?
Zer lanbide daude sartuta ekoizten dutenetik erabiltzen duzunera arte?
Zer ibilbide egin du?
Zer baliabide erabiltzen dira kamiseta baten bizitzako urrats bakoitzean?
Zenbat urte ditu? Zenbat urte iraungo du? Non amaitzen du bere bizitza kamiseta batek?
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05. 3. JARDUERA / BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA. Ikasleentzako fitxak
Telefono mugikor baten biografia
Non dago eginda?
Zer lanbide daude sartuta ekoizten dutenetik erabiltzen duzunera arte?
Zer ibilbide egin du?
Zer baliabide erabiltzen dira mugikor baten bizitzako urrats bakoitzean?
Zenbat urte ditu? Zenbat urte iraungo du? Non amaitzen du bere bizitza mugikor batek?

Uraren biografia
Non dago eginda?
Zenbat urte ditu?
Zer ibilbide egin du zuganaino iristeko?
Gogoan izan uraren zikloa eta saiatu irudikatzen, giza erabilerekin batera.
Non amaitzen du bere bizitza urak?

Sagar baten biografia
Nork fabrikatu du?
Zer behar izan da sagar bat sortzeko?
Zer ibilbide egin du zuganaino iristeko? Zer eta nor egon da sartuta?
Non amaitzen du bere bizitza? Zer bihurtzen da?

Harri baten biografia
Nork sortu du?
Zenbat urte ditu?
Zer ibilbide egin du zuganaino iristeko? Zer eta nor egon da sartuta?
Zenbat harri mota ezagutzen dituzu? Gogoratzen al duzu zerbaiterako erabiltzen den harriren bat?
Non amaitzen du bere bizitza? Zer bihurtzen da?

Lurzoruaren biografia
Nork jarri du hor?
Zenbat urte ditu?
Imajinatu baso bateko lurra. Zenbat gauza egiteko gai da? Hau da, zenbat izaki bizi dira lurrean edo lurretik?
Nola uste duzu amaitzen dela baso-lur baten bizitza?
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05. 3. JARDUERA / BIOGRAFIAK: GAUZEN BIZITZA.
Irakasleentzako adibidea

Ogi-barra baten biografia (Cmap Tools programan; ikus materiala, jardueran).
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05. 4. JARDUERA / REDponsables: ardura eta egitura.
Pertsonaien fitxak

Promotorea (eta haren aholkularitza-taldea)
ALDE
Europar Batasunaren eta Estatuko Gobernuaren dirulaguntzei eta merkatuen egoerari esker, proiektuak
onura ekonomikoak sortuko ditu zuretzat. Horretarako, ordea, inbertsio bat egin behar duzue, zuen dirua
arriskuan jartzen duena.
Baina zure motibazioa ez da soilik ekonomikoa. Parke eolikoak enplegua sortuko du, baita deszentralizazio
energetikoa ere (ez gara urruneko energia-iturrien mende egongo), eta diru-sarrerak ekarriko dizkio eraginpeko
udal txikiari. Eta hori guztia klima-aldaketa geldiarazteko lagungarria den energia berriztagarriarekin (zuri
ere kezkatzen zaituena).
Hirian bizi zara, eta, beraz, paisaiaren inpaktua ere sumatuko duzu.

Eskualde Gobernuko Industria eta Energiako kontseilaria (eta haren aholkularitza-taldea)
ALDE
Ordezko energiak garatzea da gobernuaren ildo estrategikoetako bat. Eskualdean milaka lanpostu sortzen
dituen industria-sare bat eratzea lortu da. Enpresa horiek tokian-tokian hazten jarraitzen dute, eta mundu
osoan lan egiten dute aldi berean. Horren guztiaren ondoriozko zergek ekarpen txiki bat egiten diote
gobernuaren aurrekontuari.
Gainera, klima-aldaketaren aurkako konpromisoak direla eta, Europako araudiak berriztagarriak ez diren
energia-iturriak ordezkatzea eskatzen du.
Zure kargua (zuen karguak) izendapen politikokoa da. Hau da, zure erabakiren batek ez badu onarpen
handirik, zure kargua gal dezakezu.

Hiriko alkatea (eta zinegotziak)
KONTRA
Alderdi moderatu batekoa zara. Ekonomiak eta enpleguak kezkatu egiten zaituztete, baina klima-aldaketak
ere bai, eta beharrezkotzat jotzen duzue energia fosilak ordezkatzea.
Baina ez edozeren truke. Hiriaren kanpoaldeko mendia birika berde bat da, herritarrek lehentasunez erabil
dezaketen eremu bat.
Proiektuak sortutako diru-sarrerak eta enpleguak ez dira garrantzitsuak hirirako (zergak mendiari dagokion
udalerri txikira joango dira, eta enplegu gutxi sortuko dira, hiria handia baita).
Zure kargua izendapen politikokoa da, eta iruditzen zaizu hiriko boto-emaile gehienak proiektuaren aurka
daudela, hasieran planteatu den bezala, behinik behin.
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05. 4. JARDUERA / REDponsables: ardura eta egitura. Pertsonaien fitxak
Mendi-hegaletan dagoen udalerri txikiko alkatea (eta biztanleak).
ALDE
Zure udalerriak ez du diru-sarreretarako iturririk. Hirian ez bezala, hemen ez dago industriarik, eta, beraz, ez dago
enplegurik herrian bizi diren gazte gutxientzat; gazteek, azkenean, herritik alde egiten dute.
Proiektuak diru-sarrerak (zergak) sortuko ditu, inguruko zerbitzuak hobetzeko (hirian baino okerragoak eta
urriagoak). Agian, proiektuak aukera emango du kaleak hobetzeko, baita adineko biztanleentzako arreta ere,
besteak beste. Gainera, enpleguren bat sortuko dela iruditzen zaizu.
Erabilera tradizionalen (artzaintza, nekazaritza, ehiza, etab.) galerarekin sentsibilizatuta zaude, baina halakoak
ez dira errentagarriak eta gero eta jende gutxiagori ematen diete enplegua. Proiektuak ingurumenean (adibidez,
floran eta paisaian) izango lukeen inpaktuak ere min ematen dizu. Baina premiazkoa da herriko bizi-baldintzak
hobetzea. Bestela, herria desagertu egingo da edo adineko pertsonez osaturiko populazio txiki bat baino ez da
izango. Hiriko biztanleek herrian sortzen duten ekarpen txikia ez da nahikoa herriaren iraupenerako.

Tokiko talde ekologista bateko aktibistak
KONTRA
Klima-aldaketa, oso kezka garrantzitsua da. Urteak daramazue biztanleria klima-aldaketaren inguruan
kontzientziatu nahian. Baina orain ikusten duzue hiriaren inguruko naturgunerik handi eta onena arriskuan
dagoela. Gainera, energia fosilekin aberastu diren inbertitzaile eta enpresak, orain, energia berriztagarriekin
aberasten dira. Arazoa zera da, denetarik kontsumitzen dela mugarik gabe: produktuak, horiek ekoizteko eta
garraiatzeko energia, etab.
Mendiaren industrializazioa ekarriko du proiektuak berekin. Energia-fabrika bihurtuko da. Pista eta linea
elektrikoek paisaia kaltetuko dute. Fauna eta flora kaltetu egingo dira. Dagoeneko gainbeheran dauden
erabilera tradizionalak (nekazaritza eta abeltzaintza) lursailaren okupazioarekin ordezkatuko dira.
Alternatiba bizimodua aldatzea litzateke, kontsumoa murriztea, hain zuzen. Gainera, energiak ez dira
garbiak balio handiko naturguneetan eskala handian aplikatzen badira, eta proiektuarekin hori gertatuko da.
Erabilera tradizionalak mantendu egin beharko lirateke: izan ere, horien mende dago biodibertsitatearen
zati bat, sute-arriskua murrizten dute eta elikadura-subiranotasuna ematen digute (populazioak berak bere
lurraldean ekoizten du gero kontsumituko duen janaria).

Hiriko biztanleak
KONTRA
Mendia balio natural handiko naturgunea da, aisialdirako egokia. Klima-aldaketa kezkagarria iruditzen zaizue,
jakina, baina ez du denak balio klima-aldaketari aurre egiteko.
Mendia asteburuak emateko lekua da, eta familia batzuek etxea erosi dute inguru horretan, bertako natura
erakargarria delako, paisaia ederra duelako eta bertan haurren jolasetarako aukera asko daudelako, besteak
beste. Zaratarik eta errepide handirik gabeko tokia da, eta belardiak, laboreak eta basoak ditu. Udan ere
jendea mendira joaten da, eta bertako taberna, jatetxe eta landa-ostatuetan dirua uzten dute.
Parke eolikoa eraikiz gero, hiriak inpaktu negatibo guztiak jasango lituzke (mendia hiri osotik ikusten da)
baina ez luke etekinik jasoko.
Edonola ere, eskualdeko enplegua eta eskualdearen etorkizuna, zuen seme-alabentzako lan-aukerak eta
utziko diezuen planetaren etorkizuna ere arazo kezkagarriak iruditzen zaizkizue.
Azkenik, eskualdeko boto-emaile gehienak hiriko biztanleak zaretenez, zuen iritzi-aldaketen araberakoak
dira, adibidez, Udaleko karguak eta Eskualdeko Gobernuko karguak.
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