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Mitoak giza espiritua gidatzeko 
oinarrizko funtzioa duten 
kontakizunak direla esaten 
da. Noeren mitoa eta Uholdea, 
adibidez, mundu osoko hainbat 
tradiziotan daude. Beraz, sustrai 
bat dugu komunean; jatorri 
komun bat eta jaso dugun 
herentzia bat. 

Eta, gaur egun, inoiz baino 
argiago, munduko bazter 
guztietatik entzuten diren 
erronkak ere baditugu. 
Agerikoa dirudi uholdearen eta 
klima-aldaketaren arteko 
paralelismoa: ozeanoen igoera, 
biodibertsitatea eta arriskuan 
dagoen bizitza bera. Iragan 
komun batetik gatoz, banandu 
egin ginen (eta aurrez aurre 
jarri), baina gaur egun erronka 
larri bezain globalei egin behar 
diegu aurre.

Hondoratuko garela dioten 
hainbeste zurrumurruren 
erdian, premiazkoa da 
oparotasun berri baterantz 
nabigatzea. Bata Lurrarekin eta 
pertsonen artean bakeak egitea 
da. Unitate didaktiko hau bela 
txiki bat balitz bezala ehundu 
dugu. Espero dugu nabigazio 
horretara bultzatuko gaituela 
eta elkarrekin askoz gehiago 
ehundu eta jasoko ditugula. 
Noeren arka planeta oso bat da 
gaur egun. Tripulazioa, Noerena 
ez bezala, oparoa da, kontakizun 
honetan denak beharrezkoak eta 
beharrezkoak baitzarete.

Itsasoratu gaitezen!

AURKEZPENA
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Planeta Dantzan Iruñeko 
Udalaren Ingurumen 
Heziketarako Taldeak, 
Malandain Ballet Biarritzek 
eta Donostiako Cristina 
Enea Fundazioak garatutako 
hezkuntza-programa bat da. 

Malandain Balletaren 
errepertorioko lanetan 
oinarrituta, ibilbide 
pedagogikoak sortu ditugu, 
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.

Proiektu honek mugak 
gurutzatu nahi ditu: artea eta 
zientzia bereizten dituen muga, 
hiriak eta herrialdeak bereizten 
dituzten mugak, hizkuntzak eta 
hizkuntzak bereizten dituzten 
mugak... Azken finean, elkartzen 
direnean konponbideak sortzeko 
gai diren pertsonak elkartzen 
dituen programa bat da. 

Azentu, hizkuntza, nazionalitate 
eta abarren aniztasuna 
presente 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.

Proiektu honek Akitania 
Berria-Euskadi-Nafarroa 
euroeskualdearen, Communauté 
Pays Basque-ren, Fondation 
d'Ici-Tokikoren eta Friends 
de la Fondation de France-n 
finantzaketa izan du. Eskerrak 
eman nahi dizkiegu erakunde 
horiei, baita parte hartu, 
lagundu.... eta dantza egin duten 
pertsona guztiei ere.

PLANETA DANTZAN

Noé, Malandain Ballet.
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ARAZOA

KLIMA-ALDAKETA
Klima-aldaketa, planetaren 
sukarra, zerbait ondo ez doan 
sintoma da. Duela ez asko, 
energia-meategi bat aurkitu 
genuen, eta su eman genion. 
Energia-iturri horri esker 
argitu ditugun mirari guztiak 
zoragarriak dira (batez ere 
gozatu ditugunentzat), baina 
gaur egun milioika motor eta 
industriaren kea pilatzen da 
gure buruen gainean, mantu lodi 
bat balitz bezala.

Ba al daukagu ez jardutea, ez 
saiatzea?

PROIEKTUA

PLANETA DANTZAN
Planeta dantzan bi helbururekin 
sortu zen: ikasleak ingurumen-
arazoetara hurbiltzea, betiere 
sormenaren, emozioaren eta 
dantzaren bidez. 

2022-2023 ikasturte honetan, 
Thierry Malandain-en Noe 
obrarekin ekin diogu zeregin 
horri. Ballet honetan, 
koreografoak Noe gizaki 
kolektibo bihurtua irudikatzen 
du; arkara igotzen da berriro 
hasteko, bere izatearen 
amildegietatik energia berriak 
ateratzen.  Horregatik, ez ditu 
animalia guztiak ontziratzen, 
mugitzen ari den gizateria 
baizik.

UNITATE DIDAKTIKOA

NOE
Unitate honetako jarduera 
gehienak Biologia eta Geologia 
eta Geografia eta Historia 
irakasgaiekin bat datozen 
arren, ekintza batzuk beste 
irakasgai batzuen berezko 
edukiak dira, hala nola klima-
aldaketa, testuak irakurtzea eta 
interpretatzea, eta abar. Beste 
gai batzuk ere sar daitezke 
(izan ere, funtsezkoa da), hala 
nola balio etikoak, atzerriko 
hizkuntza, plastikako, ikusizko 
eta ikus-entzunezko hezkuntza, 
etab. 

Unitatea modu irekian eta 
malguan planteatzen da. 
Jardueraren bat ez egiteko 
edo beste batzuk sartzeko 
aukera dago, baina unitate 
didaktikoaren xedea galdu 
gabe: bakoitzak egokitzat jotzen 
duen aukera aukeratu behar du, 
ikasleak egungo egoeraz jabetu 
daitezen eta trantsizio ekologiko 
justurako bideak ireki daitezen.

 

 

SARRERA

https://malandainballet.com/es/repertoire/noe
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HARTZAILEAK
Unitate didaktiko hau Bigarren 
Hezkuntzako lehen zikloko 
(lehenengo hiru mailak, 12 eta 
15 urte bitartean) irakasle eta 
ikasleentzat da.

JARDUERAK	ETA	
LEHENTASUNEZKO	
IRAKASGAIAK
Unitate honek 6 jarduera 
ditu. Jarduera bakoitza fitxa 
batean aurkezten da, laburpen, 
iraupen, helburu, material, 
garapen eta abarrekin. Jarduera 
bakoitzerako beharrezkoak 
diren beste material batzuk 
eranskinetan jasota daude. 

Unitate didaktikoa sekuentzia 
gisa pentsatu dugu. Sekuentzia 
horretan, lehenik eta behin, 
klima-aldaketaren arazoa 
ulertu behar da, ondoren, 
sortzen dizkigun emozioak 
sentitu eta landu behar dira, 
eta, azkenik, jardun egin behar 
da. Jarraian, jarduera bakoitzean 
zein irakasgaik parte har 
dezaketen iradokitzen dugu.

UNITATE DIDAKTIKO HAU ERABILTZEKO MODUA

1 Ba al 
zenekien…?

Biologia eta Geologia
Geografia eta Historia

LEHENTASUNEZKO IRAKASGAIAKJARDUERA

2 Biologia eta Geologia
Geografia eta Historia
Gaztelania

Klimosarioa

3 Biologia eta Geologia
Geografia eta Historia
Gaztelania
Atzerriko hizkuntza(k) 
Plastikako, Ikusizko eta  
Ikus-entzunezko Hezkuntza
Teknologia eta Digitalizazioa
Balio etikoak

Hezkuntza 
mediatikoa

4 Tutoretza
Balio etikoak

Larrialdi 
klimatikoarekiko 
gure emozioak

5 Plastikako, Ikusizko eta  
Ikus-entzunezko Hezkuntza
Teknologia eta Digitalizazioa
Geografia eta Historia

Nire bizitza 
CO2-an

JARDUTEA

SENTITZEA

ULERTZEA

6 Biologia eta Geologia
Geografia eta Historia
Gaztelania
Atzerriko hizkuntza(k) 
Plastikako, Ikusizko eta  
Ikus-entzunezko Hezkuntza
Teknologia eta Digitalizazioa

Ekintza
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Unitate didaktikoa Planeta Dantzan garatzen 
den hiru hizkuntzetan argitaratu da: 
euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Gainera, 
ingelera ikasgaiaren parte hartzea errazteko,  
ingelesezko materialak ere gehitu dira. 

Hiru hizkuntzetan materialak eskaintzeko 
ahalegina egin dugun arren, eduki batzuk ez 
daude beti hizkuntza guztietan. Hau atzerriko 
hizkuntzen irakasgaien inplikaziorako aukera 
bat izan daitekeela uste dugu, baina hori 
ezinezkoa balitz, hemen dituzue Chrome 
nabigatzailearen itzulpen automatikorako 
jarraibide batzuk, modu egokian 
funtzionatzen duena.

NOLA	ITZULI	ORRIALDEAK	CHROMEN	
1. Chromen, goiko eskuineko hiru puntuen 
gainean klik egingo dugu.

2. Zabaltzen den menuan, «Ezarpenak» atalera 
joko dugu (configuración).

3. Irekitzen den leihoan, ezkerreko menuan, 
«Hizkuntzak» izenekora joango gara, eta bertan 
nabigatzailea zein hizkuntzatan erakusten zaigun 
defini dezakegu, hizkuntzak gehitu, ordenatu, etab.

Zerrendara gehitu ditzakegu Chromek 
automatikoki itzulpena eskaintzea nahi dugun 
hizkuntzak («Eskaini orrialdeen itzulpena 
hizkuntza honetan»). Chromen agertuko zaigun 
hizkuntza lehenespenez itzulpena eskainiko zaiona 
izango da (nahiz eta aldatu ahal izango dugun). 

4. Gure lehentasunak konfiguratu ondoren, 
beste hizkuntza batzuetan orriak irekiz egiazta 
ditzakegu.

Adibidez, ingelesezko orrialdeen itzulpena 
eskaintzea nahi dugula adierazi badugu, hauxe 
agertuko zaigu:

Klik egin «Gaztelania» botoian eta orria 
gaztelaniara itzuliko da.

Itzulpena zer hizkuntzatara egingo den aldatu nahi 
badugu, egin klik eskuineko hiru puntuen gainean 
eta aukeratu beste hizkuntza bat.

5. Behin orrialde bat itzulita, jatorrizko bertsioa 
ikusi nahi badugu:

Orrialdearen gainean (irudietatik kanpo) saguaren 
eskuineko botoia klikatuko dugu eta «….(e)ra 
itzuli» botoia sakatuko dugu. Aurreko irudiaren 
koadroa irekiko da eta jatorrizko hizkuntzaren 
gainean klik egin dezakegu.
...........

OHARRA: Itzulpen automatikoa hobetzen ari den 
arren, zuhurtziaz erabili beharreko baliabidea da. 
Orrialdeak itzultzen diren hizkuntzaren arabera, 
emaitza hobea edo okerragoa izan daiteke.

HIZKUNTZAK
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LABURPENA

Jarduera honek klima-aldaketari buruzko sarrera eskaintzen 
du, osatu gabeko esaldi-joko baten bidez. Esaldiok problematika 
horren hainbat alderdi jorratzen dituzte. Ikasleek esaldi bakoitza 
eskaintzen zaizkien aukerekin osatu behar dute.

Ba al 
zenekien…?1

IRAUPENA 
• 1. aukera: saio bat
• 2. aukera: bi saio
• 3. aukera: aurrekoei 

gehituko zaizkien saio bat 
edo bi 

HELBURUAK
• Ikasleak klima-aldaketaren 

munduan sartzea.
• Funtsezko kontzeptu batzuk 

aurkeztea.
• Klima-aldaketaren 

konplexutasuna, 
dimentsioa eta 
gaurkotasuna ikusaraztea.

• Ikasleen aurretiazko 
ezagutzetatik abiatuta, 
eztabaida eta hausnarketa 
sortzea.

• Informazioa online bilatzea 
(2. eta 3. aukerekin).

MATERIALAK 
• Papera.
• Boligrafoa.
• Konexiodun ordenagailu bat 

bikoteko.
• Ikasleentzako fitxak, 1. 

jarduerarako (eranskinetan 
bilduak).

• Irakasleentzako fitxa, 1. 
jarduerarako (eranskinetan 
bildua).

• Ordenagailua, 
proiektagailua eta pantaila.

HURRENGO JARDUERA  >< AURKIBIDEA
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1.	AUKERA
Ikasleek bikoteka osatuko dute «Ba al 
zenekien...?» fitxa, eta haien zalantzak eta iritziak 
azalduko dituzte (ikasleen fitxa, ikus eranskinak).

Zuzenketa eta bateratze lana egingo da 
(irakaslearen fitxa, ikus eranskinak, 35-38 orr.).

2.	AUKERA
Ikasleek bikoteka osatuko dute «Ba al 
zenekien...?» fitxa, eta haien zalantzak eta iritziak 
azalduko dituzte (ikasleen fitxa, ikus eranskinak).

Bikote bakoitza ondoko bikotearen fitxa 
zuzentzen saiatuko da, estekadun ikasleen fitxa 
erabiliz (ikus eranskinak), eta web orri bakoitzean 
erantzun zuzena bilatuko du. 

Bateratze-lana: jardueraren dinamizatzaileak 
zuzenketa-orri bat eta iruzkinak izango ditu 
esaldien informazioa osatzeko (irakasleen fitxa, 
ikusi eranskinak, 35-38 orr.). 

3.	AUKERA
Aurreko bi aukeretako edozeinen ondoren, 
ikasleek beren esaldi osatugabeen jokoa egin 
dezakete Interneten informazioa bilatuz, eta beste 
ikaskide bati, bere familiari eta abarri proposa 
diezaiekete.

GAKO	BATZUK
Klima-aldaketa hemen eta orain dugun arazo bat 
da; ez da etorkizuneko hondamendi bat, ikaragarria 
eta zehaztugabea, edo hartz zuriari soilik eragiten 
diona. Ez da urrutiko zerbait, eta mundu guztiari 
eragiten dio (baita hartz zuriari ere).

Lurreko bizitzak beste klima eta klima-aldaketa 
batzuk ezagutu ditu, baina inoiz ez dira hain azkar 
gertatu, eta gurea bezain zibilizazio ahul batek ez 
zituen horiek bizi.

Jatorria antropikoa da, eta konponbidea ere bai.

• Gure eguneroko jarduerekin klima-aldaketa 
eragiten ari gara.

• Baina denok ez dugu erantzukizun bera: 
badira berotegi-efektuko gas (BEG) gehiago 
isurtzen dutenak eta gutxiago isurtzen dutenak; 
eta badira kalteberenak direnak eta klima-
aldaketaren ondorio txarrenak pairatzen 
dituztenak.

Inspirazioa behar dugu, ereduak behar ditugu. 
Eta badira arrakasta-kasuak: ozono-geruzaren 
zuloarena edo emisioen murrizketan lortu 
ditugun lorpen txikiena, esaterako.

Ekarpen, zalantza, iritzi, ideia eta abar guztiak 
ongi etorriak dira konponbide kolektiboak 
sortzeko prozesu batean, horixe baita 
premiazkoa, eta horixe lortu nahi dugu unitate 
didaktiko honekin.

GARAPENA



Klimo- 
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Klimo- 
sarioa 2
LABURPENA

1. jardueran agertu diren kontzeptuetatik abiatuta,  
ikasleek klima-aldaketaren gako batzuk bilduko dituzte 
eta gaiari buruzko glosarioa egingo dute.

IRAUPENA 
• 1 edo 2 saio.

HELBURUAK
• Klima-aldaketaren arloan 

sakontzea.
• Funtsezko kontzeptu 

batzuk definitzea eta 
ulertzea.

• Online informazio bilaketa 
praktikatzea.

MATERIALAK 
• Konexiodun ordenagailua, 

banaka edo bikoteka.
• Ordenagailua, 

proiektagailua eta pantaila.

HURRENGO JARDUERA  >< AURKIBIDEA
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Klimosarioa ez da dinosauro bat. Ez eta hezur-
aztarnategi bat ere. Klimosarioa klima-aldaketari 
buruzko glosario bat da. Ikasleek glosario bat 
zer den badakiten ikusteko aprobetxa dezakegu 
(testu batean edo batzuetan ulertzen zailak diren 
hitzen eta kontzeptuen katalogo alfabetikoa, 
esanahiarekin edo iruzkinen batekin batera).

Jarduera talde osoak egindako ideia zaparrada 
batekin has daiteke, «Ba al zenekien...?» 
jardueraren ikasleen fitxan gako-kontzeptuak 
bilatuz, edo zuzenean eranskinetan gehitu dugun 
zerrendarekin. 

GAKO	BATZUK
Ikasleek kontzeptuak zehaztu behar dituzte, 
betiere klima-aldaketari dagokionez.

Pertsona bakoitzak bere klimosarioa era askean 
eta indibidualean egin dezake, eta gero bateratze 
bat egin. 

Klimosarioa ordena alfabetikoa ez den beste modu 
batzuetan antola dezakegu:

• Ordena logikoan (kausa-efektua).

• Kontzeptu bakoitzarekin txartel bat eginez 
gero, eskema edo mapa kontzeptual bat egin 
dezakegu, horiek guztiak sarean lotuz, loturaren 
arabera. Txartelaren alde batean kontzeptua 
idatziko litzateke, eta atzealdean definizioa.

Zuen klimosarioa gehiago aprobetxatu nahi 
baduzue, hurrengo ikasturteko institutuko 
agendan sar daiteke, edo kontzeptu bakoitza bere 
definizioarekin lotzeko «memory» jolas bihurtu.

GARAPENA

Eskema adibidea. Iturria: https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M.  
Bideo hau 3. jardueran («Hezkuntza mediatikoa») gehituta dago.

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
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Hezkuntza 
mediatikoa



LABURPENA

Klima-aldaketari buruzko albisteen, webguneen eta 
baliabideen aukeraketa bat eskaintzen da, hezkuntza 
mediatikoa, idatziaren eta ikus-entzunezkoaren ulermena 
eta ahozko ekoizpena lantzeko.

3
IRAUPENA 
• Gutxienez 2 saio.

HELBURUAK
• Testuak ulertzea eta 

interpretatzea, informazio 
garrantzitsua biltzea, 
igorlea eta haren asmoa 
identifikatzea eta 
fidagarritasuna baloratzea.

• Ahozko edukiak sortzea 
eta jarrera kooperatibo eta 
proaktiboarekin hitz egitea.

• Informazioa online. 
bilatzea eta egiazkotasuna 
ebaluatzea.

• Klima-aldaketaren arloan 
sakontzea.

MATERIALAK 
• Konexiodun ordenagailua, 

banaka edo bikoteka.
• Ordenagailua, 

proiektagailua eta pantaila.
• Egiazkotasuna ebaluatzeko 

fitxa (ikus eranskinak)

HURRENGO JARDUERA  >< AURKIBIDEA

Hezkuntza 
mediatikoa
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Fake newsak eta desinformazio estrategiak ez 
ziren sortu klima-aldaketarekin batera. Baina 
zerikusia izan dute gai honetan daramagun 
atzerapenarekin. Gainera, klima-aldaketa 
arazo konplexua da, eta horren konponbidea, 
are konplexuagoa. Horregatik guztiagatik, eta 
horri aurre egiteko premiagatik, gai egokia da 
hezkuntza mediatikoa eta ikus-entzunezkoaren 
ulermena lantzeko. 

Proposamen bat da aurkezten duguna, web-
orrien, berrien eta arte plastikoen aukeraketa bat. 
Beste eduki batzuk sakondu edo aukeratu nahi 
izanez gero, proposatutakoek estekak dituzte, 
eta online egunkarien kasuan «klima-aldaketa» 
etiketa bat izaten dute, eta hortik gaiari buruzko 
beste artikulu batzuetara sar daiteke. Azkenik, 
unitate didaktiko honetan agertzen diren 
gainerako estekak ere baliagarriak izan daitezke 
jarduera honetan.

ARTIKULUEI	ETA	EDUKIEI	BURUZKO	
ZENBAIT	GAKO
Artikulu horiek irakurtzeak balio beharko luke 
klima-aldaketak dituen ondorio klimatikoetan 
sakontzeko: tenperaturen igoera, lehortea, 
muturreko fenomenoak (bero-boladak, euri-
jasak, uholdeak, haizeteak).

Aldi berean, ondorio klimatiko bakoitzak eragiten 
dituen gizarte-ondorioak landu behar dira:

Osasuna: bero-kolpeak, insomnioa, gaixotasun 
tropikalak agertzea, estres termikoa...

Ekonomia: produktibitate txikia (uzta urriak), 
energia-eskariaren igoera (hoztea/berotzea/
gatzgabetzea), prezioen igoera, inflazioa...

Elikadura: elikagaien segurtasunik eza.

Gizarte-giroa: baliabideekiko lehia, tentsioa, 
gatazkak, errefuxiatu klimatikoak…

GARAPENA
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JARDUERARI	BURUZKO	GAKO	BATZUK
Jarduera irekia da, talde eta irakasgai bakoitzak 
bere beharretara egokitu dezakeena.

Klima-aldaketara hainbat irakasgaitatik 
hurbiltzea hobe da, hurbiltze hori zeharkakoa, 
koordinatua eta etengabea izan dadin. Hau 
errazteko, materialak hainbat hizkuntzatan 
eskaintzen ditugu. 

Hizkuntzen irakasgaiez gain, jarduera honek 
beste batzuk ere inplika ditzake, hala nola 
Biologia eta Geologia, Geografia eta Historia, 
Plastikako eta Ikus-entzunezko Hezkuntza, 
Gizabidezko Balioetan oinarritutako Hezkuntza 
edo Teknologia eta Digitalizazioa.

Edukiak banatuz, ikasleek banaka, binaka edo 
taldeka azter ditzakete materialak.

Eranskinetan, eduki bakoitzaren fidagarritasuna 
baloratzeko ikasleak gida ditzakeen fitxa bat dago.

Eduki bakoitzerako ohar espezifiko batzuk 
eransten baditugu ere, hurrengo hauek ikasleei 
orientazio orokorra eman diezaiekete:

• Nor da eduki bakoitzaren igorlea?
• Zer asmo du?
• Zein dira ideia nagusiak?
• Zer sentiarazten dizu ematen den 

informazioak, eta zer ekintzatara bultzatzen 
zaitu?

• Laburbildu informazioa testu eta/edo eskema 
moduan.

• Alderatu beste eduki batzuekin.

Adibide batzuk ikusi ondoren, ikasleek beren 
iturriak bila ditzakete eta haien fidagarritasuna 
azter dezakete, besteak beste.

Adi! Berotegi-efektuko gas emisioan 
erantzukizun handia duten enpresek klima-
aldaketari buruzko gero eta eduki gehiago sortzen 
dituzte. Infografia honek ikasleek mezu hauek 
testuinguruan kokatzeko balio dezake:

https://ballenablanca.es/estas-diez-empresas-
generan-70-CO2-las-emisiones-industriales/

Ondoren, egokiena litzateke ikasle, bikote edo 
talde bakoitzak aurkezpen bat prestatu eta egitea, 
aztertutako guztia, ondorioak eta proposamenak 
laburbilduz.

GARAPENA

https://ballenablanca.es/estas-diez-empresas-generan-70-CO2-las-emisiones-industriales/
https://ballenablanca.es/estas-diez-empresas-generan-70-CO2-las-emisiones-industriales/
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Lehen bi bideoak ikustea jarduera hau hasteko 
modu egokia izan daiteke. Gainera, mezuak 
igorleen eta asmoen arabera alderatzeko aukera 
ematen du:

No te importa el cambio climático. Egilea: 
Acciona eta #whymaps Studio.

[es]: https://www.youtube.com/watch?v=3X-
Z0kMfh4M

[en]: https://www.youtube.com/
watch?v=iw2AHyMmGT8&t=0s

The change. Egilea: Nazio Batuak eta 
Mozambikeko errepublika.

Hitz gabekoa [ikus-entzunezko hizkuntza]: 
https://vimeo.com/75911282

• Ba al dago alderik bi bideoen artean, haien 
igorleak eta asmoak kontuan hartuta? Zer da 
Acciona eta zertan egiten du lan?

• Zer konponbide mota aipatzen dira bideo 
bakoitzean?

• Zer protagonismo dute herritarrek eta 
kolektiboak bideo bakoitzean eta proposatzen 
dituzten irtenbideetan?

Réveillons-nous (Esna gaitezen).  
Egilea: Solal Moisan.

[fr]: https://www.youtube.com/
watch?v=1Mw5ADaHyFo

[azpitituluak gaztelaniaz]: https://www.facebook.
com/watch/?v=263997428260554&ref=sharing 1. Pantaila-argazkia: No te importa el cambio climático (egilea: 

Acciona eta #whymaps Studio). 
2. Pantaila-argazkia: The change (egilea: Nazio Batuak eta 

Mozambikeko errepublika).
3. Pantaila-argazkia: Réveillons-nous (Esna gaitezen) (egilea: 

Solal Moisan).

BALIABIDEAK 
IKUS-ENTZUNEZKOAK

1

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
https://www.youtube.com/watch?v=iw2AHyMmGT8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=iw2AHyMmGT8&t=0s
https://vimeo.com/75911282
https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo
https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo
https://www.facebook.com/watch/?v=263997428260554&ref=sharing 
https://www.facebook.com/watch/?v=263997428260554&ref=sharing 
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BALIABIDEAK 
BERRIAK,	WEBGUNEAK	ETA	INFOGRAFIAK

ZER DA KLIMA-ALDAKETA?
Kausak, ondorioak eta konponbideak

[es/fr/en]: https://www.un.org/es/climatechange/
what-is-climate-change 

Testuak erronka klimatikoaren aurrean 
ezagutzen ditugun konponbideez hitz 
egiten duenean, erregai fosiletatik energia 
berriztagarrietarako aldaketa aipatzen du. Beste 
konponbiderik bururatzen al zaizu?

• Murriztea. Normalean, klima-aldaketa 
energia berriztagarriekin konpontzen dela 
aditzera ematen da, baina energia horiek 
ahalik eta gehien garatzen badira ere, nahikoa 
izango al da? Zer arazo aurki genitzake 
trantsizio energetiko horretan?

[eu/es]: https://es.greenpeace.org/eu/trabajamos-
en/cambio-climatico/

[fr]: https://www.greenpeace.fr/dereglement-
climatique/

 

BEROTEGI-EFEKTUKO 
GASAK, SEKTOREAREN ETA 
HERRIALDEAREN ARABERA 
(testua eta infografiak)

[es/fr/en]: https://www.europarl.europa.eu/news/
es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-
de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-
sector-infografia

Gaztelaniazko bertsioan itzulpen-akats bat 
dago (ikusi ingeleseko, frantseseko... bertsioak). 

Honela dio: Energia da berotegi-efektuko gasen 
isurketen % 77,01en erantzulea, eta garraioa, 
berriz, heren batena. 

Zera esan behar luke: Energia da berotegi-
efektuko gasen isurketen % 77,01en erantzulea; 
horietatik, garraioa heren bat inguru da. 

Eskaintzen den informazioa praktikoa eta argia 
al da herritarrentzat? Beste datu batzuk ezagutu 
nahi al dituzu? Ausartzen zara horiek bilatzen?

· Helburua ikasleek beren galderak sortzea 
bada ere, per capita emisioak edo herrialdeen 
erantzukizun historikoaren konparazioak datu 
interesgarriak izan daitezke.

· Halaber, garrantzitsua da asmoari buruz 
hausnartzea: zer helbururekin eman nahi dute 
klima-aldaketaren berri?, eta datuen bilaketa 
horren arabera orientatzea.

Testuinguru globalean, garrantzitsua al da 
Europar Batasunean berotegi-efektuko gasen 
emisioak murrizteko egiten duguna? Zergatik?

Zein sektore edo jarduerek izan beharko lukete 
lehentasuna?

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change 
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change 
https://es.greenpeace.org/eu/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/eu/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://www.greenpeace.fr/dereglement-climatique/
https://www.greenpeace.fr/dereglement-climatique/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180301STO98928/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pais-y-sector-infografia
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BALIABIDEAK 
BERRIAK,	WEBGUNEAK…

ONDORIOAK
Lehortea, errefuxiatu klimatikoak, justizia 
klimatikoa

[es/fr/en]: https://www.unhcr.org/fr/news/
press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-
deplacees-secheresse-somalie 

[eu]: https://www.naiz.eus/es/info/
noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-
herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-
lehortearen-ondorioz

• Aurreko atalean, infografian BEG isuriak 
herrialdeka ikustean, zein postutan agertzen 
da Afrikako lehen herrialdea?

• Klima-aldaketaren erantzukizuna eta 
ondorioak modu justuan banatzen al dira?

• Klima-aldaketaren ondorioak, isolatuta 
(banaka) agertzen dira edo beste arazo 
batzuekin konbinatzen dira? Zeintzuk 
aipatzen dira artikuluan?

• Zer egin daiteke?
• Ezagutzen al duzu bizi zaren inguruko 

lehorteei buruzko informaziorik? Egin bilaketa 
bat eta saiatu ikusten zure inguruneko 
guztizko ur-kontsumoa handitzen edo 
murrizten ari ote den.

Suteak, bero-boladak

[es]: https://www.eldiario.es/sociedad/peor-
ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-
incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.
html

Nahikoa izan daiteke irakurtzea eta aztertzea, 
adibidez, puntu honetaraino: «Las provincias 
con más superficie quemada en 2022».

• Klima-aldaketaren ondorioak bakarrik 
agertzen dira edo beste arazo batzuekin 
konbinatzen dira? Zeintzuk aipatzen dira 
artikuluan?

• Zer egin daiteke?

Ondorio orokorrak

[eu]: https://www.berria.eus/albisteak/210183/
klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-
atzera-bueltarik-gabekoak-dira-jada.htm

Muturreko fenomenoak

[es/fr/en]: https://public.wmo.int/es/el-
d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-
alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/
cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-
meteorol%C3%B3gicos-extremos

• Egin muturreko fenomenoek gizartean, 
ekonomian eta osasunean dituzten ondorioen 
zerrenda.

Nafarroan suak suntsitutako baso baten airetiko ikuspegia.

https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-deplacees-secheresse-somalie
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-deplacees-secheresse-somalie
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2022/8/62f4e7de13/million-personnes-deplacees-secheresse-somalie
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20220811/milioi-bat-lagunek-beren-herritik-alde-egin-dute-jada-somalian-lehortearen-ondorioz
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.eldiario.es/sociedad/peor-ano-superficie-quemada-30-anos-evolucionan-incendios-activos-espana-agosto-22_1_9189252.html
https://www.berria.eus/albisteak/210183/klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-bueltarik-g
https://www.berria.eus/albisteak/210183/klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-bueltarik-g
https://www.berria.eus/albisteak/210183/klima-aldaketaren-ondorioak-orokorrak-eta-atzera-bueltarik-g
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
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Irudiak kalitate 
handiagoarekin 
online bila daitezke, 
proiektatzeko edo 
inprimatzeko. 
Bakoitzak horretarako 
esteka dauka.

   Isaac Cordal 
eskultoreak klima-
aldaketari buruzko lan 
ugari ditu.
Politikariak klima-
aldaketari buruz 
eztabaidan.

  Pictoline diseinuko 
eta komunikazioko 
estudio bat da, eta 
klima-aldaketari 
buruzko edukiak 
ere baditu. https://
www.pictoline.com/
timeline?search=cam 
bio%20climatico

BALIABIDEAK 
ARTE	PLASTIKOAK,	IRAGARKIAK...

https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/isaac-cordal-artista-frente-crisis-climatica-esculturas-cuestionan-idea-progreso_128_9263072.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/isaac-cordal-artista-frente-crisis-climatica-esculturas-cuestionan-idea-progreso_128_9263072.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/crisis_climatica/isaac-cordal-artista-frente-crisis-climatica-esculturas-cuestionan-idea-progreso_128_9263072.html
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
https://www.pictoline.com/timeline?search=cambio%20climatico
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 Adbrake: 
Brandalism-en 
kanpainetako bat 
da eta ibilgailu 
pribatuaren estatusa, 
publizitatea eta 
trantsizio energetikoa 
zalantzan jartzen 
ditu. Nahikoa izango 
da energia fosilak 
ordezkatzea edo 
aldaketa sakonagoak 
behar al dira? 
http://brandalism.ch/
projects/adbrake-car-
subvertising/ 

Brandalism komunikabideen eta publizitatearen 
kontrol korporatiboaren aurkako matxinada da. 

 Driving us to 
our end: Zergatik 
arautu da tabakoa 
hainbeste (salmentan, 
publizitatean eta 
kontsumoan) eta 
ibilgailu pribatua ez? 
http://brandalism.ch/
projects/

BALIABIDEAK 
ARTE	PLASTIKOAK,	IRAGARKIAK...

http://brandalism.ch/projects/adbrake-car-subvertising/ 
http://brandalism.ch/projects/adbrake-car-subvertising/ 
http://brandalism.ch/projects/adbrake-car-subvertising/ 
http://brandalism.ch/projects/
http://brandalism.ch/projects/
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4Larrialdi 
klimatikoarekiko 
gure emozioak
LABURPENA

klima-aldaketa ekintza indibidual eta kolektiboan lehentasuna 
izan beharko lukeen arren, ez da lehentasunezkoa, neurri batean 
sortzen dituen emozioengatik. Barne hartu ezinezko arazoa, 
dramatikoa, arrotza dela sentitzen badugu, zaila izango da gu 
konponbidearen parte izatea.

Jarduera hau Klima-aldaketak sortzen dituen sentimenduei eta 
horiek bultzatzen gaituzten jarrerei irekitako atea da. 

IRAUPENA 
• Saio 1.

HELBURUAK
• Klima-aldaketak 

sortzen dituen emozioak 
identifikatzea.

• Emozioak, jarrerak eta 
ekintzak lotzea.

• Hori guztia kontzienteki 
aztertzea.

• Emozioen kudeaketa 
hobetzea, pertsona 
proaktiboagoak izateko.

MATERIALAK 
• Ikasgelako aulkiak.

HURRENGO JARDUERA  >< AURKIBIDEA
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Aurreko jardueran erakusten den bezala, 
dagoeneko beldurrak ez du funtzionatzen 
klima-aldaketaren aurrean komunikatzeko eta 
mobilizatzeko orduan (are gehiago, faktore 
desmobilizatzaile indartsua da). 

Gai honek sortzen dizkigun emozioez jabetzea 
eta haiek zer jarrera eta ekintzetara bultzatzen 
gaituzten aztertzea lagungarria izan daiteke arazo 
honen eta beste batzuen konponbidean.

ABIAPUNTUA:	ZER	EMOZIO	PIZTEN	
DITU	GUGAN	KLIMA-ALDAKETAK?	
Espazioaren antolaketa

Parte-hartzaileak zirkuluan eseriko dira (lerro 
batekoa baino gehiagokoa izan daiteke) eta lau 
pasabide utziko dira bertan; pasabide horiek 
emozioak irudikatzen dituzte. kasu honetan, 
hauek dira emozioak:

Beldurra (tentsioa/antsietatea/obsesioa). 
 Blokeoa/paralisia/ihesa.

Amorrua (haserrea).  
 Gatazka.

Tristura. 
 Lastima. Pasibotasuna edo ekintza «biguna».

Axolagabekeria. 
 Pasibotasuna.

Emozioekin batera, emozio bakoitzak zer 
jarreratara garamatzan azaltzen duen 
proposamen bat dago.

Dinamizazioa

Ikasleak klima-aldaketarekiko sortzen zaien 
emozioaren ateetan kokatzera gonbidatzen 
dira, eta bertatik txandaka horri buruz hitz 
egiten dute. Nahi duena altxatuko da, nahi duen 
ordenan. Ate berean pertsona gehiago badaude, 
atzean jarriko dira. Pertsonek hitz egin ahala, 
atez alda daitezke, beharrezkotzat jotzen badute. 
Elkarrizketa abiatzeko, inor altxatzen ez bada, 
pertsona jakin bat animatu behar da, edo irakaslea 
bera jarri behar da ateetako batean, dinamika 
hasteko. Esku-hartzeak zutik egingo dira, talde 
osoarentzat eta sarrerako ateetatik. 

Nahi duten guztiek parte hartu ondoren, gogoeta 
egingo da: zer falta da zirkulu honetan, zer 
emozio?

Poza (aukera / kidetasun-sentimendua / 
komunitatea). 

 Lankidetza/erakundea.

GARAPENA
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Nire 
bizitza 
CO2-an



LABURPENA

Ikasleek beren bizitzako uneak CO2 kontzentrazioarekin 
edo beste parametro klimatiko batzuekin lotzen 
dituzten infografiak egingo dituzte.

5
IRAUPENA 
• 1 edo 2 saio.

HELBURUAK
• Klima-aldaketa eta 

norberaren bizitza 
pertsonala lotzea.

• Ikasleak eta haien 
ingurunea sentsibilizatzeko 
material grafikoa egitea.

• Informazioa online bilatzea.

MATERIALAK 
• Konexiodun ordenagailua, 

banaka edo bikoteka.
• Ordenagailua, 

proiektagailua eta pantaila.
• Argazkia(k).
• A3 kartulina edo papera.
• Boligrafoak edo 

errotuladoreak.

HURRENGO JARDUERA  >< AURKIBIDEA

Nire 
bizitza 
CO2-an
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Lurraren eta bere atmosferaren mende 
gaude hartzen dugun lehen arnasatik (eta 
lehenagotik). Hala ere, mendekotasun hori 
abstraktua, urrunekoa egiten zaigu. Lotura hori 
ezagutzea, sentitzea eta horren arabera jardutea 
ezinbestekoa da.

Ikasleek beren bizitzako irudiak bila ditzakete, 
edo gorputz osoko irudi bat aukera dezakete, edo 
haien silueta marraztu eta NANaren argazkiko 
aurpegia jar diezaiokete, adibidez.

Kartulina edo orrialdearen alde batean, 
ardatz bertikal batean beren bizitzako une 
garrantzitsuak kokatuko dituzte kronologikoki, 
dagokien datarekin. 

Mugarri bakoitzaren ondoan dagozkion irudiak 
jarriko dituzte (edo gorputz osoarena bakarrik). 

Data bakoitzean, dagokion pertsona bilatu 
beharko dute (aukeran):

Atmosferako CO2 kontzentrazioa 
2005etik: https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-
dioxide/  
1926tik: https://www.climatica.lamarea.com/cambio-
climatico-vida-reina-isabel-ii/ 

Munduko tenperatura igotzea 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-
temperature/

CO2 isuriak  
(globalak edo herrialdekoak) 
https://ourworldindata.org/CO2-and-other-
greenhouse-gas-emissions#how-have-global-CO2-
emissions-changed-over-time

Jarduera askotarikoagoa izan dadin, infografia 
guztiak ikasleen bizi-mugarriekin egin beharrean, 
besteak beste, gurasoen edo aitona-amonen bizi-
mugarriekin egin daitezke.

Beste aukera bat da infografia historiako uneekin 
egitea, edozein alderditan. Horrela, lotura 
pertsonala galtzen da, baina beste kontzeptu 
batzuekin lotu daiteke. Geografia eta Historia 
irakasgaia inplikatzeko beste modu bat ere bada.

Infografia egin ondoren, tresna komunikatibo 
gisa erabil daiteke zentroko korridoreetan, 
auzoko kaleetan edo jendearentzat irekita dauden 
lokaletan.

Iturria: https://twitter.com/ballenablanca_/
status/1460563301625180161

Iturria: https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-
vida-reina-isabel-ii/

GARAPENA

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://twitter.com/ballenablanca_/status/1460563301625180161
https://twitter.com/ballenablanca_/status/1460563301625180161
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
https://www.climatica.lamarea.com/cambio-climatico-vida-reina-isabel-ii/
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LABURPENA

Ikasleek beren auzoaren edo hiriaren egoera klima-
aldaketaren ikuspegitik aztertuko dute. Ondoren, 
hobekuntza zehatzak proposatuko dituzte eta horiek 
bultzatu eta/edo komunikatu beharko dituzte.

 
Ekintza 6

IRAUPENA  
•  Prestasunaren arabera 

(baina gutxienez 3 saio 
ikasgelan, etxean eta 
auzoan egin beharreko 
lanarekin batera).

HELBURUAK
• Klima-aldaketa hurbilean 

identifikatzea, bai 
kausetan, bai ondorioetan 
eta konponbideetan.

• Klima-aldaketaren 
konplexutasuna ulertzea.

• Konponbideak bilatu eta 
sustatzea.

• Jardutea: norberaren 
bilaketan, alternatiben 
sustapenean eta horren 
guztiaren komunikazioan.

MATERIALAK
• Konexiodun ordenagailua, 

banaka edo bikoteka.
• Ordenagailua, 

proiektagailua eta 
pantaila.

• Proiektuaren arabera, izan 
liteke; kartografia, bideoa, 
audioa, kartelak...

< AURKIBIDEA
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Ulertu eta sentitu ondoren, ikasleek ekintzarako 
bideari ekiteko unea da. Klima-aldaketak bi 
aldetako ekintzak behar ditu: arintzea eta 
egokitzea. Ekintza horiek, zalantzarik gabe, 
garrantzi handiagoa dute kolektiboak direnean 
indibidualak direnean baino. Horregatik, lan hau 
ikasleek 4-5 pertsonako taldeetan egingo dute. 

Talde bakoitzak bere auzoko edo hiriko gai bat 
aztertuko du klima-aldaketari dagokionez, 
hobetzeko proposamenak egingo ditu eta prozesu 
osoaren berri emango du.

Lan-jarraibide orokor bat eta gida zehatz bat 
proposatzen ditugu. Taldeak bere dinamika, gaiak 
eta abar sortzen baditu (jarraibide orokorraren 
barruan), ez zaio gida zehatzari zertan jarraitu 
behar.

JARRAIBIDE	OROKORRA	
1. Talde handian, gure auzoan edo hirian klima-
aldaketari buruz aztertu nahi ditugun gaiak 
definituko ditugu.

Aldez aurretik hitz egiteak eta informazioa 
bilatzeak lagunduko digu. Adibidez, geure buruari 
galde diezaiokegu zer kontsumitzen dugun 
gehien, nondik datorren, edo zein diren berotegi-
efektuko gasen iturriak gure eremuan. Adibide bat 
jartzearren:

• Iruñea: https://www.pamplona.es/eu/la-ciudad/
observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-
movilidad

• Donostia: https://www.donostia.eus/ataria/es/web/
ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-
de-efecto-invernadero 

2. Talde bakoitzari gai bat emango zaio,  
eta taldeak zera ikertu beharko du:

» Gaur egungo egoera

» Alternatibak

• Auzoan/hirian daudenak.
• Oraindik existitzen ez direnak, baina beste hiri 

batzuetan edo gure irudimenean badaudenak.
• Arintzekoak, egokitzekoak, merkataritzakoak, 

mugikortasunekoak, hirigintzakoak, 
kulturakoak, legezkoak... izan daitezke.

» Hobetzeko proposamenak

• Urte gutxi ditugu 2030era arte gure BEG isuriak 
% 55ean murrizteko (EBren helburua). Sormena 
eta ausardia behar ditugu. Aurrera!

• Ikasleek zehatza izaten eta gutxienez 
proposamen bat xehetasunez garatzen saiatu 
behar dute.

» Komunikazioa

Talde bakoitzak komunikazio-ekintza bat edo 
batzuk egin beharko ditu bere proposamenak 
egokitzat jotzen dituenari helarazteko. 
Ikasgelaren barruan izan daiteke, erakunde 
eskudunei, komunikabideei, Planeta Dantzan 
programan parte hartzen duten beste talde 
batzuei, etab. Formatua ere librea izan 
daiteke (podcasta, bideoa, albistegi utopikoa, 
prentsarako gutunak, etab.).

GIDA	ZEHATZA
Proposatzen diren lanerako gaiak honako  
hauek dira:

1. Mugikortasuna eta garraioa
2. Espazio publikoa
3. Eraikinak eta etxebizitza
4. Elikadura
5. Kontsumoa
6. Aztarna digitala

Talde bakoitza bere eremuan zentratuko da, baina 
prozedura berbera izatea proposatzen da:

• Ezagutzea/ikastea
• Gogoeta
• Jardutea

Proposatutako gai bakoitzaren gida zehatzak 
eranskinetan daude (42-47 orr.).

GARAPENA

https://www.pamplona.es/eu/la-ciudad/observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-movilidad
https://www.pamplona.es/eu/la-ciudad/observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-movilidad
https://www.pamplona.es/eu/la-ciudad/observatorio-urbano/medio-ambiente-energia-y-movilidad
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero 
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero 
https://www.donostia.eus/ataria/es/web/ingurumena/cambio-climatico/emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero 
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 BA AL ZENEKIEN...? IKASLEEN	FITXA1

1. Erregai fosilak erretzen ditugunean (energia 
ekoizteko, salgaiak eta pertsonak garraiatzeko, 
etab.), gasak sortzen ditugu, eta horiek eragiten 
dute .

a. berotegi-efektua.
b.  berotze globala.
c. klima-aldaketa.

2. CO2-a da gehien isurtzen dugun berotegi-
efektuko gasa (BEG), eta atmosferan duen 
kontzentrazioa duela  urtetatik hona 
lortzen ez zen mailan dago gaur egun.

a. gutxi gorabehera 200
b.  5.000 bat
c. 4,1-4,5 milioi

3. Lurreko atmosferak hainbeste CO2 izan zuen 
azken aldian, ozeanoen maila gaur egungoa 

 zen.

a. baino 5-25 metro altuagoa
b. baino 2 metro baxuagoa
c. bezalakoa

4. Industria Iraultza hasi zenetik, XVIII. mendean, 
gizateriak atmosferako CO2 kontzentrazioa 

 handitu du.

a. % 2
b. % 20
c. % 50

5. Lurraren batez besteko tenperatura globalak 
 egin du gora 1880tik, gutxi gorabehera.

a. 1 °C 
b. 0,2 °C 
c. 2 °C 

6. Parisko Akordioaren helburua da planetaren 
batez besteko tenperatura globalaren igoerak 
industriaurreko mailekiko  gainditzea 
saihestea.

a. 4 °C 
b. 3 °C 
c. 2 °C 

  7. Itsas mailak  egin du gora 1900etik.

a. 10 cm baino apur bat gehiago
b. 10 mm inguru
c. 2 mm

 8.  herrialdeetan muturreko fenomeno 
klimatikoek eragin handiagoa izaten dute, 
ohikoagoak eta bortitzagoak baitira klima-
aldaketaren ondorioz, bai bizitzak galtzean, 
bai zailtasun pertsonaletan.

a. Klima beroko
b. Diru-sarrera baxuko 
c. Industrializatutako 

 9. Klimaren ondorioekin lotutako migrazioak 
ugaritzen doaz eta errefuxiatu klimatikoen 

 emakumeak dira.

a. % 80
b. % 50
c. % 30

10. Europar Batasunak (EB) berotegi-efektuko 
gasen isuriak  murriztea lortu zuen 
2019an, 1990. urtearekin alderatuta.

a. % 5
b. % 15
c. % 25 

11. EBko basoek EBko berotegi-efektuko gas 
guztien ia  xurgatzen dute urtero.

a. % 2
b. % 10
c. % 50 
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 BA AL ZENEKIEN...? IRAKASLEAREN	FITXA1

ZER DA KLIMA-ALDAKETA, NOLA 
FUNTZIONATZEN DU ETA ZER 
ZERIKUSI DU NIREKIN?
1. Erregai fosilak erretzen ditugunean 

(energia ekoizteko, salgaiak eta pertsonak 
garraiatzeko, etab.), gasak sortzen ditugu, eta 
horiek eragiten dute .

a. berotegi-efektua
b. berotze globala
c. klima-aldaketa

Nolabait, hirurak zuzenak dira, baina zergatik? 
Nola?

Erregai fosilak (ikatza, gasa eta petrolioa) 
erretzeak berotegi-efektuko gasak (BEG) sortzen 
ditu, eta beraz berotegi-efektua, areagotu egiten 
da (berez naturala eta positiboa da). Areagotze 
horrek berotze globala eragiten du, tenperatura 
globalen igoera, klima aldatzen duten hainbat 
ondorio eragiten dituena: klima-aldaketa.

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-
climate-change

EGOERA HONETAN GAUDE...  
BILA DITZAGUN AURREKARIAK
2. CO2-a da gehien isurtzen dugun berotegi-

efektuko gasa (BEG), eta atmosferan duen 
kontzentrazioa duela  urtetatik hona 
lortzen ez zen mailan dago gaur egun.

d. 4,1-4,5 milioi

Orduan, hau ez da berria, ez da ezer gertatzen!

Atmosferako CO2 kontzentrazioa (2022ko 
uztailean) 419 ppm-koa da (milioiko 
zatiak: substantzia jakin baten unitate-
kopurua multzoaren milioi bat unitateko). 
Pliozenoan antzeko mailetara iritsi zirenean, 
kontzentrazioaren igoerak milaka urte behar izan 
zituen. Orain zenbait hamarkadatan iritsi gara 
maila horretara.

 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-4millones-
anos

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
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 BA AL ZENEKIEN...? IRAKASLEAREN	FITXA1

AURREKARIAK ETA EZEZAGUNAK
3. Lurreko atmosferak hainbeste CO2 izan zuen 

azken aldian, ozeanoen maila gaur egungoa 
 zen.

d. baino 5-25 metro altuagoa

Industria-zibilizazioak hain denbora txikian 
BEG kantitate erraldoia jaurtitzean, oraindik 
ezagutzen ez ditugun (baina sentitzen hasi garen) 
inpaktuak sortzen ditu. 

Itsas maila oraindik Pliozenoan bezainbeste igo 
ez bada ere (beste galdera batean ikusiko den 
bezala), ez dago jakiterik nola erantzungo dion 
planetak hain alterazio bortitzari.

HISTORIA ETA JUSTIZIA KLIMATIKOA
4. Industria Iraultza hasi zenetik, XVIII. 

mendean, gizateriak atmosferako CO2 
kontzentrazioa  handitu du.

c. % 50

Eta zer gertatzen zen Industria Iraultzaren 
aurretik?

Industria Iraultza une garrantzitsua da klima-
aldaketaren ulermenerako. Ordura arte, gizateriak 
eguzkiaren, haizeen, egurraren, ibaien eta 
abarren energia erabiltzen zuen, eta horiekin bere 
beharrak asetzen zituen eta aurrera egiten zuen, 
asmatzen zuen, deskubritzen zuen... Industria 
Iraultzak erregai fosilak modu masiboan erretzea 
ekarri zuen, baina ez gara beti horrela bizi izan.

Eta mundu guztiak ekarpen bera egin die BEG 
horiei?

Herrialde guztiek ez dute berdin lagundu 
atmosferaren aldaketa horretan. Herrialde 
industrializatuenek eta biztanle gehien dituztenek 
kutsatu dute gehien. Paradoxikoki, berotegi-
efektuko gas gutxien isuri dutenak dira, ia beti, 
klima-aldaketaren ondorio latzenak pairatzen 
dituztenak.

EGOERA HONETAN GAUDE...  
HAU GERTATZEN ARI DA JADA
5. Lurraren batez besteko tenperatura globalak 

gutxi gorabehera  egin du gora 1880tik.

a. 1 °C

Baina klima-aldaketa ez al da etorkizunean 
etorriko den zerbait?

Egia esan, atmosferaren konposizioa aldatzen 
hasi ginenetik klima-aldaketaren bide honetatik 
gabiltza. Lehen ondorioek denbora bat daramate 
hemen eta dagoeneko eragiten ari zaizkigu. 

Arazoa da ondorio horiek okerrera egin dezaketela 
neurriak hartzen ez baditugu: bero-boladak, 
lehorteak eta suteak, muturreko beste fenomeno 
meteorologiko batzuk, uholdeak...  

https://climate.nasa.gov/

https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-
temperatures

HORRELA EGON NAHI DUGU
6. Parisko Akordioaren helburua planetaren 

batez besteko tenperatura globalaren 
igoerak  gainditzea saihestea da 
(industriaurreko mailekiko).

c. 2 °C 

Parisko Akordioa klima-aldaketari buruzko 
nazioarteko itun bat da. Helburu du munduko 
berotzea 2 °C-tik behera mugatzea, ahal dela 
1,5 °C-ra. Hori lortzeko, berotegi-efektuko gasen 
emisioak ahalik eta azkarren murriztea eta 
2050erako klima neutroa duen planeta bat lortzea 
proposatzen dute herrialdeek.

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-
agreement/el-acuerdo-de-paris

https://climate.nasa.gov/
https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures
https://www.eea.europa.eu/ims/global-and-european-temperatures
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
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EGOERA HONETAN GAUDE... 
HAU GERTATZEN ARI DA JADA
7.  Itsas mailak  egin du gora 1900etik.

d. 10 cm baino apur bat gehiago

Azken 2.500 urteetan, itsas maila inoizko 
erritmoan ari da igotzen. Igoera hori berotze 
globalaren ondorio da, honek glaziarren eta 
poloen urtzea eta uraren dilatazioa ere eragiten 
baitu. Arazo hori larriagotu egingo da beroketa 
mugatzea lortzen ez badugu (adibidez, Parisko 
Akordioan jasotakora).

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

JUSTIZIA KLIMATIKOA (GLOBALA)
8.  herrialdeetan muturreko fenomeno 

klimatikoek eragin handiagoa izaten dute, 
ohikoagoak eta bortitzagoak baitira klima-
aldaketaren ondorioz, bai bizitzak galtzean, 
bai zailtasun pertsonaletan.

d. Diru-sarrera baxuko

https://www.germanwatch.org/fr/19777

https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-
meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-
y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-
y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos

Herrialde industrializatuen nagusitasun 
ekonomikoa ezinezkoa izango zen historikoki CO2 
gehien isuri dutenak izan ez balira (eta isurtzen 
jarraitzen dute). Herrialde pobretuek jasaten 
dituzte gehien emisio horien ondorioak, eta, 
gainera, eragin ez duten arazoa konpontzeko 
ahaleginarekin bat egiteko eskatzen zaie.

Lurreko biztanle guztien artean emisio-muga 
ekitatiboa ezarri izan balitz, AEBk berea 1944an 
agortuko zukeen. 

https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-
por-el-cambio-climatico/

JUSTIZIA KLIMATIKOA (GENEROA)
9. Klimaren ondorioekin lotutako migrazioak 

ugaritzen doaz eta errefuxiatu klimatikoen 
 emakumeak dira.

d. % 80

Ur-falta da klima-aldaketari lotutako 
desplazamendu gehien eragiten dituen 
faktoreetako bat. Europan nahitaezko migrazioa 
urruneko arazoa dela iruditzen bazaigu ere, 
kontinentearen hegoaldeko egoera okertzen ari 
da, eta zenbait eskualdetan estres hidrikoa gero 
eta gehiago jasaten ari dira (eskura daitekeena 
baino eskari handiagoa).

Pobrezia energetikoak (energia-gastuari aurre 
egiteko zailtasuna, adibidez, etxean tenperatura 
egokia mantentzeko edo janaria prestatzeko) 
ere eragin handiagoa du emakumeengan, 
erosteko ahalmen txikiagoa baitute (kontratu 
prekarioagoak, soldata baxuagoak eta pentsio 
txikiagoak). klima-aldaketak eragiten dituen 
muturreko tenperaturek ere areagotu egiten dute 
pobrezia energetikoa.

https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-
web/genero-cambio-climatico.aspx

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
https://www.germanwatch.org/fr/19777
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://public.wmo.int/es/el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-2022-alerta-temprana-y-acci%C3%B3n-temprana/cambio-clim%C3%A1tico-y-fen%C3%B3menos-meteorol%C3%B3gicos-extremos
https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-por-el-cambio-climatico/
https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-eeuu-por-el-cambio-climatico/
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/genero-cambio-climatico.aspx
https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/pag-web/genero-cambio-climatico.aspx
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HORRELA EGON NAHI DUGU... ETA 
POSIBLE DA
10. Europar Batasunak berotegi-efektuko gasen 

isuriak  murriztea lortu zuen 2019an, 
1990. urtearekin alderatuta.

c. % 25 

https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-
change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-
inventory/intro

Datuak ez dira beti txarrak. Eta posible da 
murriztea. Dagoeneko egin ditugu, pertsonen, 
elkarteen, enpresen, gobernuen eta abarren 
ahalegin kolektiboaren ondorioz. Atmosferarekin 
izan genuen lehen arazoa ozono-zuloarena izan 
zen, eta, gorabeherarik gabeko istorioa ez den 
arren, adibide ona da klima-aldaketarentzat.

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/
medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-
de-ozono/

Baina egia da, halaber, asko dagoela oraindik 
egiteko. EBk 2030erako berotegi-efektuko gasen 
isuriak % 55 murriztea eta 2050erako klima-
neutraltasuna lortzea proposatu du. Gainera, 
ezinbestekoa da ahalegina globala izatea.

ZER DA KLIMA-ALDAKETA, NOLA 
FUNTZIONATZEN DU ETA ZER 
ZERIKUSI DU NIREKIN?
11. EBko basoek EBko berotegi-efektuko gas 

guztien i  xurgatzen dute urtero.

e. % 10

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/
society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-
gestionar-mejor-los-bosques-como-sumideros-de-
carbono#:~:text=Los%20bosques%20absorben%20
di%C3%B3xido%20de,m%C3%A1s%20su%20-
huella%20de%20carbono

Oro har, karbono-hustubide naturalek (ozeanoak 
eta basoak) berriz xurgatzen dute CO2 isurien 
erdia, gutxi gorabehera. Besteak beste ozeanoen 
berotzea dela kausa xurgatzeko gaitasun hori ez 
bada hain eraginkorra, gas gehiago pilatzen da 
atmosferan, eta klima-aldaketa bizkortzen da. 

Ekosistema osasuntsuak behar ditugu klima-
aldaketaren aurkako aliatu gisa. Gainera, 
lurzoruaren beste erabilera batzuekin egiten 
dugunak, hala nola abeltzaintzarekin eta 
nekazaritzarekin, eragina du emisioetan eta 
xurgapenetan.

https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inven
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/que-fue-de-el-agujero-de-la-capa-de-ozono/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170711STO79506/cambio-climatico-como-gest
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 BA AL ZENEKIEN...? IKASLEEN	FITXA	ESTEKEKIN1

1. Erregai fosilak erretzen ditugunean 
(energia ekoizteko, salgaiak eta pertsonak 
garraiatzeko, etab.), gasak sortzen ditugu, eta 
horiek eragiten dute  .

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-
climate-change

2. CO2 -a da gehien isurtzen dugun berotegi-
efektuko gasa (BEG), eta atmosferan duen 
kontzentrazioa duela   urtetatik hona 
lortzen ez zen mailan dago gaur egun.

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-
4millones-anos

3. Lurreko atmosferak hainbeste CO2 izan zuen 
azken aldian, ozeanoen maila gaur egungoa 

  zen.

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-
4millones-anos

4. Industria Iraultza hasi zenetik, XVIII. 
mendean, gizateriak atmosferako CO2 
kontzentrazioa   handitu du.

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/
atmosfera-alcanza-421-ppm-CO2-niveles-
4millones-anos

5. Lurraren batez besteko tenperatura globalak 
gutxi gorabehera  egin du gora 1880tik.

https://climate.nasa.gov/

6. Parisko Akordioaren helburua da planetaren 
batez besteko tenperatura globalaren igoerak 
industriaurreko mailekiko  gainditzea 
saihestea.

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-
paris-agreement/el-acuerdo-de-paris

7. Itsas mailak  egin du gora 1900etik.

https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

8.   herrialdeetan muturreko fenomeno 
klimatikoek eragin handiagoa izaten 
dute, ohikoagoak eta bortitzagoak baitira 
klima-aldaketaren ondorioz, bai bizitzak 
galtzean, bai zailtasun pertsonaletan, bai 
existentziarekiko mehatxu handiagoetan.

https://www.germanwatch.org/fr/19777

https://ballenablanca.es/la-deuda-historica-de-
eeuu-por-el-cambio-climatico/

9. Klimaren ondorioekin lotutako migrazioak 
ugaritzen doaz eta errefuxiatu klimatikoen 

 emakumeak dira.

https://www.miteco.gob.es/ca/ceneam/recursos/
pag-web/genero-cambio-climatico.aspx

10. Europar Batasunak (EB) berotegi-efektuko 
gasen isuriak  murriztea lortu zuen 
2019an, 1990. urtearekin alderatuta.

https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/
climate-change-mitigation/greenhouse-gas-
emissions-inventory/intro

11. EBko basoek EBko berotegi-efektuko gas 
guztien ia  xurgatzen dute urtero.

https://www.europarl.europa.eu/news/es/
headlines/society/20170711STO79506/cambio-
climatico-como-gestionar-mejor-los-bosques-
como-sumideros-de-carbono#:~:text=Los%20
bosques%20absorben%20di%C3%B3xido%20
de,m%C3%A1s%20su%20huella%20de%20
carbono

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change
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https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris
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 KLIMOSARIOA FITXA2

Arintzea

Babes klimatikoa

Batez besteko tenperatura globala

Berotegi-efektua

Berotegi-efektuko gasak (BEG)

Berotze globala

CO2-a

Desizoztea

Deskarbonizatzea

Egokitzapena

Energia-pobrezia 

Errefuxiatu klimatikoak

Erregai fosilak

Estres hidrikoa

Industria Iraultza

Industrializatutako herrialdeak

Karbono-aztarna

Karbono-hustubide naturalak

Karbono-neutraltasuna

Klima 

Klima-aldaketa

Muturreko fenomeno klimatikoak

Ozeanoen maila

Parisko Akordioa

Zuriketa berdea
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ARGITALPENA DAGOEN ATARIA
• Ezagutzen al duzu? Ba al duzu beste pertsona, webgune edo erakunde 

batzuek egindako erreferentziarik?
• Ezagutzen ez baduzu eta erreferentziarik ez baduzu, web orriak ba al du bere 

helburuak aurkezten dituen atalen bat, nor diren, harremanetarako datuak 
eta abar?

EGILEA
• Sinatuta al dago artikulua, orrialdea edo argitalpena? (egilea)
• Ematen al du curriculumaren, lanbidearen, erakundearen, helbide 

elektronikoaren berri?

ARTIKULUA EDO ARGITALPENA
• Argitalpenak ba al du data edo eguneraketarik?
• Informazioa zehatz-mehatz ematen al da?
• Gertaera bakoitzaren zer, nor, non eta noiz zehazten al da?

ITURRIAK
• Aipatzen al dira iturriak? Egitate bakoitzerako, datu bakoitzerako, 

gehienetarako edo orokorrean?
•	 Zer	motatako	iturriak	dira?	Erakunde	edo	argitalpen	zientifikoak,	ofizialak,	

eskuragarriak al dira? 
• Aipatzen diren argitalpenak kontsulta al daitezke? Estekarik al dute?
• Informazio-iturrien multzoak askotariko ikuspuntuak al ditu (erakunde 

publikoak, gizarte-erakundeak, kontrako iritziak...)?

EDUKIAK
• Bilatu eta alderatu gai berari buruzko orriak edo berriak, ahal dela beste 

ikuspuntu batzuk eskaintzen dituzten instituzioei edo iritzi kontrajarri edo 
osagarriei buruzkoak.

Intereseko estekak 
https://elpais.com/educacion/2022-03-06/clases-contra-las-fake-news.html
http://www.solegarces.education/2012/04/5-criterios-para-validar-el-contenido.html

 HEZKUNTZA MEDIATIKOA IKASLEEN FITXA3

Nola ebaluatu webgune edo  
albiste baten fidagarritasuna?

https://elpais.com/educacion/2022-03-06/clases-contra-las-fake-news.html
http://www.solegarces.education/2012/04/5-criterios-para-validar-el-contenido.html
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EZAGUTZEA
Gure auzoaren/hiriaren 
erradiografia

Zenbait pista (elkarrizketak 
egin ditzakete, Internetetik 
informazioa atera, inkestak...)

• Zein garraiobideri ematen zaio 
leku gehiago (oinez ibiltzea, 
bizikleta, garraio publikoa, 
auto pribatua...)?

• Bidegorriak: ba al daude 
auzoan/hirian? nahikoak eta 
seguruak al dira?

• Ba al dago bizikleta-
aparkalekurik? Nolakoak 
dira (aire zabalean, estaliak, 
seguruak...)?

• Ba al dago auto-aparkalekurik? 
Nolakoak dira? Zenbat daude?

• Garraio publikoaren 
ezaugarriak: lineak, 
maiztasunak, prezioak...

Auzoen arteko 
desberdintasunak:

• Ba al dago alderik hiriko 
auzoen artean kalitateari eta 
klima-aldaketara egokitzeko/
arintzeko erraztasunari 
dagokionez? Halakorik balego, 
zeintzuk dira eta nola eragiten 
diete bertako biztanleei?

HAUSNARTZEA
Gure auzoa/hiria klima-
aldaketara egokitzea eta 
arintzea

Gure auzotik/hiritik atera dugun 
erradiografiari	begiratuta,	nola 
hobetu dezakegu?

Inspirazio iturri izan ditzakegun 
web-orriak:

• Autoak hiri-eremua irentsi du: 
https://www.ecologistasenaccion.
org/21372/esvideo-eubideo-
frvideo-el-coche-devora-el-
espacio-urbano/

• El arca en ruedas: https://www.
youtube.com/watch?v=69XFpA0-
cxM 

• Con bici (Bizikletaren aldeko 
koordinatzailea): https://conbici.
org/ 

• Bizikletaren aldeko 
hirien sarea: https://www.
ciudadesporlabicicleta.org/ 

• Mugikortasun jasangarriko 
kooperatiba [ES/EN]: https://
www.sommobilitat.coop/en/

EKITEA
Auzo/hiri desiratu horretara 
goaz

Taldeak jarduteko proposamen 
zehatzak egingo ditu eta 
gutxienez proposamen bat 
garatuko du. Proposamenak 
honelakoak izan daitezke:

• Komunikatiboak: tokiko 
hedabideak (aldizkariak, 
irratiak, telebistak, prentsa), 
udaleko teknikariekin eta/edo 
politikariekin bilerak egiteko 
eskaera...

• Espazioak sortzeko/
egokitzeko/hobetzeko 
ekintzak, auzoko/hiriko 
gizarte-sarearekin eta/edo 
unibertsitateekin / udal-talde 
teknikoekin lankidetzan...

• Eta beste hiri batzuetan, zer? 
Gure jarduna Planeta Dantzan 
proiektuan lanean ari diren 
beste hiri batzuetako taldeekin 
trukatzea edo beste proiektu 
batzuekiko harremana izatea. 
Beste pertsona batzuek zer 
egiten duten jakiteak aurrera 
egiten jarraitzeko pistak eman 
diezazkiguke.

 EKINTZA PROPOSATUTAKO GAI BAKOITZAREN GIDA ZEHATZAK6

Nire auzoko edo hiriko mugikortasuna 
eta garraioa

https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.ecologistasenaccion.org/21372/esvideo-eubideo-frvideo-el-coche-devora-el-espacio-urbano/
https://www.youtube.com/watch?v=69XFpA0-cxM 
https://www.youtube.com/watch?v=69XFpA0-cxM 
https://www.youtube.com/watch?v=69XFpA0-cxM 
https://conbici.org/  
https://conbici.org/  
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/
https://www.ciudadesporlabicicleta.org/
https://www.sommobilitat.coop/en/
https://www.sommobilitat.coop/en/
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EZAGUTZEA
Gure auzoaren/hiriaren 
erradiografia

Zenbait pista (elkarrizketak 
egin ditzakete, Internetetik 
informazioa atera, inkestak...)

• Berdeguneak, zuhaiztiak, zer 
ekarpen egiten digute klima-
aldaketaren aurrean? Nahiko 
al daude, gehiago behar al 
dira? Ureztatzen al dira? (hala 
bada, edateko urarekin?)

• Bero handia egiten duenean, 
ba al dago espaziorik 
elkartzeko, jolasteko? (babes 
klimatikoak)

• Euria egiten duenean, ba al 
dago espaziorik elkartzeko, 
jolasteko?

• Hiri-altzariak: ba al dago 
iturririk, bankurik...?

• Argiztapena: nahikoa/
gehiegi al da ordutegiari eta 
kokalekuari dagokienez?

• Bide-garbiketa: nola egiten 
da?

• Hondakinen kudeaketa: 
bilketa-sistema (nola egiten 
da?), ba al dago konpostatze 
komunitariorako espaziorik?

Auzoen arteko 
desberdintasunak:

• Ba al dago alderik hiriko 
auzoen artean kalitateari eta 
klima-aldaketara egokitzeko/
arintzeko erraztasunari 
dagokionez? Halakorik balego, 
zeintzuk dira eta nola eragiten 
diete bertako biztanleei?

HAUSNARTZEA
Gure auzoa/hiria klima-
aldaketara egokitzea eta arintzea

Gure auzotik/hiritik atera dugun 
erradiografiari	begiratuta, nola 
hobetu dezakegu?

Inspirazio iturri izan ditzakegun 
web-orriak:

• Ikastetxeetako aterpe 
klimatikoak (Bartzelona):  
[es/en]: https://www.barcelona.
cat/barcelona-pel-clima/es/
escuelas-refugios-climaticos

• OASIS: Eskolako jolastokien 
klima-egokitzapena (Paris):  
[fr/en]: https://www.uia-
initiative.eu/fr/uia-cities/paris-
call3

• Stuttgart: combating the 
heat	island	effect	and	poor	
air quality with ventilation 
corridors and green-blue 
infrastructure: https://adaptecca.
es/en/stuttgart-combating-heat-
island-effect-and-poor-air-
quality-ventilation-corridors-
and-green-blue

• Gasteizko hiri-azpiegitura 
berdea auzoz auzo: Lakua 
auzoko berdeguneak 
eta partzela hutsak 
naturalizatzeko proiektua: 
https://adaptecca.es/casos-
practicos/la-infraestructura-
verde-urbana-barrio-barrio-en-
vitoria-gasteiz-proyecto-de 

• Lurpeko ura kargatzeko 
puntua, ureztatzeko eta bideak 
garbitzeko (Gavà): https://www.
asersagua.es/punto-de-carga-de-
agua-subterranea-para-riego-y-
limpieza-viaria-en-gava

• Zero waste cities: https://
zerowastecities.eu/ 

• Transition towns: https://
www.everythingconnects.org/
transition-towns.html

EKITEA
Auzo/hiri desiratu horretara goaz

Taldeak jarduteko proposamen 
zehatzak egingo ditu eta 
gutxienez proposamen bat 
garatuko du. Proposamenak 
honelakoak izan daitezke:

• Komunikatiboak: tokiko 
hedabideak (aldizkariak, 
irratiak, telebistak, prentsa), 
udaleko teknikariekin eta/edo 
politikariekin bilerak egiteko 
eskaera...

• Espazioak sortzeko/
egokitzeko/hobetzeko 
ekintzak, auzoko/hiriko 
gizarte-sarearekin eta/edo 
unibertsitateekin / udal-talde 
teknikoekin lankidetzan...

• Eta beste hiri batzuetan, zer? 
Gure jarduna Planeta Dantzan 
proiektuan lanean ari diren 
beste hiri batzuetako taldeekin 
trukatzea edo beste proiektu 
batzuekiko harremana izatea. 
Beste pertsona batzuek zer 
egiten duten jakiteak aurrera 
egiten jarraitzeko pistak eman 
diezazkiguke.

 EKINTZA PROPOSATUTAKO GAI BAKOITZAREN GIDA ZEHATZAK6

Nire auzoko edo hiriko espazio publikoa

https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/es/escuelas-refugios-climaticos
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EZAGUTZEA
Gure auzoaren/hiriaren 
erradiografia

Zenbait pista (elkarrizketak 
egin ditzakete, Internetetik 
informazioa atera, inkestak...)

• Eraikinak, nolakoak dira?, 
berriak, birgaituak, eguzki-
plakak dituzte...

• Eraikin publikoen ezaugarriak 
(ikastetxeak, osasun-
zentroak, kultura-zentroak...): 
tenperatura, argiztapena, 
energia sortzea...

Auzoen arteko 
desberdintasunak:

• Ba al dago alderik hiriko 
auzoen artean kalitateari eta 
klima-aldaketara egokitzeko/
arintzeko erraztasunari 
dagokionez? Halakorik balego, 
zeintzuk dira eta nola eragiten 
diete bertako biztanleei?

HAUSNARTZEA
Gure auzoa/hiria klima-
aldaketara egokitzea eta 
arintzea

Gure auzotik/hiritik atera dugun 
erradiografiari	begiratuta,	nola 
hobetu dezakegu?

Inspirazio iturri izan 
ditzakegun web-orriak:

• Iruñeko eguzki-mapa: 
https://www.pamplona.es/
agenciaenergetica/mapasolar 

• Cohousing esperientziak: 
http://www.laborda.coop/es/ 

• Etxebizitza-kooperatiben 
sarea: https://www.koobizitza.
org/ 

•	 Efidistrict:	Txantrea	
(Iruña) auzoko erabateko 
zaharberritze energetiko 
proiektua: https://www.
efidistrict.eu/

• «Giza eskala»  
Arkitektura eta hirigintzari 
buruzko programa. 

 Ia zero atala: https://www.
rtve.es/play/videos/escala-
humana/escala-humana-casi-
cero/5515177/

 Bizitzeko moduak atala: 
https://www.rtve.es/play/videos/
escala-humana/escala-humana-
maneras-vivir/4941390/

EKITEA
Auzo/hiri desiratu horretara 
goaz

Taldeak jarduteko proposamen 
zehatzak egingo ditu eta 
gutxienez proposamen bat 
garatuko du. Proposamenak 
honelakoak izan daitezke:

• Komunikatiboak: tokiko 
hedabideak (aldizkariak, 
irratiak, telebistak, prentsa), 
udaleko teknikariekin eta/edo 
politikariekin bilerak egiteko 
eskaera...

• Espazioak sortzeko/
egokitzeko/hobetzeko 
ekintzak, auzoko/hiriko 
gizarte-sarearekin eta/edo 
unibertsitateekin / udal-talde 
teknikoekin lankidetzan...

• Eta beste hiri batzuetan, zer? 
Gure jarduna Planeta Dantzan 
proiektuan lanean ari diren 
beste hiri batzuetako taldeekin 
trukatzea edo beste proiektu 
batzuekiko harremana izatea. 
Beste pertsona batzuek zer 
egiten duten jakiteak aurrera 
egiten jarraitzeko pistak eman 
diezazkiguke.

 EKINTZA PROPOSATUTAKO GAI BAKOITZAREN GIDA ZEHATZAK6

Nire auzoko edo hiriko eraikinak 
eta etxebizitzak

https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/mapasolar
https://www.pamplona.es/agenciaenergetica/mapasolar
http://www.laborda.coop/es/
https://www.koobizitza.org/ 
https://www.koobizitza.org/ 
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EZAGUTZEA
Gure auzoaren/hiriaren 
erradiografia

Zenbait pista (elkarrizketak 
egin ditzakete, Internetetik 
informazioa atera, inkestak...)

• Erosteko aukerak: auzoan ala 
kanpoan?, tokiko produktua, 
freskoa eta sasoikoa, elikagai 
ekologikoak, ontziratu 
gabeko erosketa, bidezko 
merkataritzako produktuak...

• Establezimendu motak: 
auzoko dendak, merkatuak, 
supermerkatuak, saltoki 
handiak, kooperatibak / 
kontsumitzaile taldeak... 
Hondakin organikoak nola 
kudeatzen dituzten galdetzen 
dugu?

• Nola jaten da eskola-
jantokietan (ikastetxeetan 
bertan prestatzen da 
janaria, produktu freskoak 
dira, tokikoak, sasoikoak, 
ekologikoak...)?

• Janaririk ekoizten al da nire 
auzoan/hirian? Hala bada, non 
kontsumitzen dira?

Auzoen arteko 
desberdintasunak:

• Ba al dago alderik hiriko 
auzoen artean eskaintzen 
dizkigun zerbitzuetan? 
Halakorik balego, zeintzuk 
dira eta nola eragiten diete 
bertako biztanleei?

HAUSNARTZEA
Gure auzoa/hiria klima-
aldaketara egokitzea eta arintzea

Gure auzotik/hiritik atera dugun 
erradiografiari	begiratuta,	nola 
hobetu dezakegu?

Inspirazio iturri izan ditzakegun 
web-orriak:

• Landare: Produktu 
ekologikoen kontsumitzaileen 
elkartea: https://landare.org/

• https://ballenablanca.es/capsulas-
cafe-residuos-taza/

• Hemengoak proiektua: 
http://www.pamplona.es/
escuelasinfantiles/verpagina.
aspx?idpag=174

• Gure platera gure 
aukera:  https://www.
gureplateragureaukera.eus/es/

• Lycée de Navarre, 
establezimendu 
biokonprometitua:  
[en / fr]: http://www.kollvik.
com/lycee-de-navarre-
establecimiento-bio-
comprometido/ 

• Nafarroan elikadura 
ekologikoko salmenta guneak 
eta ostalaritza: https://www.
navarraecologica.org/es/red-de-
distribucion

• Nekazaritza ekologikoaren 
aldeko elkartea Gipuzkoan: 
https://www.biolur.eus/eu/inicio

EKITEA
Auzo/hiri desiratu horretara 
goaz

Taldeak jarduteko proposamen 
zehatzak egingo ditu eta 
gutxienez proposamen bat 
garatuko du. Proposamenak 
honelakoak izan daitezke:

• Komunikatiboak: tokiko 
hedabideak (aldizkariak, 
irratiak, telebistak, prentsa), 
udaleko teknikariekin eta/edo 
politikariekin bilerak egiteko 
eskaera...

• Trukerako, konponketarako, 
zero hondakinetarako, 
denbora-bankuetarako, 
konpost egiteko... guneak 
sortzeko ekintzak, auzoko/
hiriko gizarte-sarearekin eta/
edo unibertsitateekin / udal-
talde teknikoekin lankidetzan...

• Eta beste hiri batzuetan, zer? 
Gure jarduna Planeta Dantzan 
proiektuan lanean ari diren 
beste hiri batzuetako taldeekin 
trukatzea edo beste proiektu 
batzuekiko harremana izatea. 
Beste pertsona batzuek zer 
egiten duten jakiteak aurrera 
egiten jarraitzeko pistak eman 
diezazkiguke.

 EKINTZA PROPOSATUTAKO GAI BAKOITZAREN GIDA ZEHATZAK6

Nire auzoko edo hiriko elikadura 

https://landare.org/
https://ballenablanca.es/capsulas-cafe-residuos-taza/
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https://www.gureplateragureaukera.eus/es/
https://www.gureplateragureaukera.eus/es/
http://www.kollvik.com/lycee-de-navarre-establecimiento-bio-comprometido/
http://www.kollvik.com/lycee-de-navarre-establecimiento-bio-comprometido/
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EZAGUTZEA
Gure auzoaren/hiriaren 
erradiografia

Zenbait pista (elkarrizketak 
egin ditzakete, Internetetik 
informazioa atera, inkestak...)

• Erosketak auzoan egiten dira?
• Arropa eta bestelakoak 

erosteko aukerak: tokiko 
produktuak, ekologikoak, 
solteko produktuak 
(garbiketa-produktuak), 
bidezko merkataritzako 
produktuak...

• Arropa erosteko 
establezimenduen tipologia eta 
bestelakoak: auzoko dendak, 
merkatuak, supermerkatuak, 
azalera handiak...

• Arropa edo erabilitako beste 
objektu batzuk erosteko 
espazioak: bigarren eskuko 
salmenta, elkartrukerako 
guneak...

• Konpontzeko eta/edo 
konpontzen ikasteko 
espazioak (arropa, oinetakoak, 
teknologia...).

Auzoen arteko 
desberdintasunak:

• Ba al dago alderik hiriko 
auzoen artean eskaintzen 
dizkigun zerbitzuetan? 
Halakorik balego, zeintzuk 
dira eta nola eragiten diete 
bertako biztanleei?

HAUSNARTZEA
Gure auzoa/hiria klima-
aldaketara egokitzea eta arintzea

Gure auzotik/hiritik atera dugun 
erradiografiari begiratuta, nola 
hobetu dezakegu?

Inspirazio iturri izan ditzakegun 
web-orriak:

• Gauzen historia:  
https://www.youtube.com/
watch?v=YORUqmHpUlk

• Alargascencia: https://
alargascencia.org

• Traperos de Emaús:  
Nafarroa: https://www.
emausnavarra.org/que-hacemos.
html#Berriozar%20(Navarra)

 Frantzia: https://emmaus-
france.org/

 Donostia: https://
emauscooperativa.com/

• Amazonek 24 ordutan paketea 
ematearen ingurumen-
inpaktua: https://ballenablanca.
es/impacto-ambiental-amazon-
te-entregue-paquete-24-
horas-2/ 

• Arropa garbia klima-
aldaketanpaina: https://
ropalimpia.org/

• Arropa garbia: https://www.
setem.org/euskadi/eu/campanas/
arropa-garbia/

• Carro de combate: https://www.
carrodecombate.com/

• http://www.yonolotiro.es/web/
inicio

EKITEA
Auzo/hiri desiratu horretara 
goaz

Taldeak jarduteko proposamen 
zehatzak egingo ditu eta 
gutxienez proposamen bat 
garatuko du. Proposamenak 
honelakoak izan daitezke:

• Komunikatiboak: tokiko 
hedabideak (aldizkariak, 
irratiak, telebistak, prentsa), 
udaleko teknikariekin eta/edo 
politikariekin bilerak egiteko 
eskaera...

• Trukerako, konponketarako, 
zero hondakinetarako, 
denbora-bankuetarako, 
konpost egiteko... guneak 
sortzeko ekintzak, auzoko/
hiriko gizarte-sarearekin eta/
edo unibertsitateekin / udal-
talde teknikoekin lankidetzan...

• Eta beste hiri batzuetan, zer? 
Gure jarduna Planeta Dantzan 
proiektuan lanean ari diren 
beste hiri batzuetako taldeekin 
trukatzea edo beste proiektu 
batzuekiko harremana izatea. 
Beste pertsona batzuek zer 
egiten duten jakiteak aurrera 
egiten jarraitzeko pistak eman 
diezazkiguke.

 EKINTZA PROPOSATUTAKO	GAI	BAKOITZAREN	GIDA	ZEHATZAK6

Nire auzoko edo hiriko kontsumoa 
(arropa, teknologia, garbiketa, altzariak, bizikletak, liburuak eta abar) 
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https://www.emausnavarra.org/que-hacemos.html#Berriozar%20(Navarra)
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https://emmaus-france.org/
https://emauscooperativa.com/
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EZAGUTZEA
Gure auzoaren/hiriaren 
erradiografia

Zenbait pista (elkarrizketak 
egin ditzakete, Internetetik 
informazioa atera, inkestak...)

• Aisialdiak eta lan digitalak 
berotegi-efektuko gasak 
sortzen dituzte? Nola?

• Noiz hasi zen ezinbestekoa 
izaten telefono bat poltsikoan 
izatea? (eta argazki-kamera 
bat, linterna bat, agenda bat, 
egutegi bat, telefono-gida bat, 
ordenagailu bat...). Galdetu 
etxean okerrago ala hobeto 
bizi ote ziren.

Auzoen arteko 
desberdintasunak:

• Ba al dago alderik hiriko 
auzoen artean eskaintzen 
dizkigun zerbitzuetan? 
Halakorik balego, zeintzuk 
dira eta nola eragiten diete 
bertako biztanleei?

HAUSNARTZEA
Gure auzoa/hiria klima-
aldaketara egokitzea eta arintzea

Gure auzotik/hiritik atera dugun 
erradiografiari begiratuta, nola 
hobetu dezakegu?

Inspirazio iturri izan ditzakegun 
web-orriak:

• Gauzen historia:https://
www.youtube.com/
watch?v=YORUqmHpUlk

• Zenbat kutsatzen du 
Internetek?: https://www.
nationalgeographic.es/medio-
ambiente/2019/02/cuanto-
contamina-internet

EKITEA
Auzo/hiri desiratu horretara 
goaz

Taldeak jarduteko proposamen 
zehatzak egingo ditu eta 
gutxienez proposamen bat 
garatuko du. Proposamenak 
honelakoak izan daitezke:

• Komunikatiboak: tokiko 
hedabideak (aldizkariak, 
irratiak, telebistak, prentsa), 
udaleko teknikariekin eta/edo 
politikariekin bilerak egiteko 
eskaera...

• Trukerako, konponketarako, 
zero hondakinetarako, 
denbora-bankuetarako, 
konpost egiteko... guneak 
sortzeko ekintzak, auzoko/
hiriko gizarte-sarearekin eta/
edo unibertsitateekin / udal-
talde teknikoekin lankidetzan...

• Eta beste hiri batzuetan, zer? 
Gure jarduna Planeta Dantzan 
proiektuan lanean ari diren 
beste hiri batzuetako taldeekin 
trukatzea edo beste proiektu 
batzuekiko harremana izatea. 
Beste pertsona batzuek zer 
egiten duten jakiteak aurrera 
egiten jarraitzeko pistak eman 
diezazkiguke.

 EKINTZA PROPOSATUTAKO	GAI	BAKOITZAREN	GIDA	ZEHATZAK6

Nire auzoko edo hiriko karbono-  
aztarna digitala 

https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
https://www.youtube.com/watch?v=YORUqmHpUlk
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https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2019/02/cuanto-contamina-internet
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Unitate didaktiko honetan sartutako esteka 
guztiez gain, argitalpen eta erakunde batzuek 
bereziki lagundu digute:

Ballena Blanca 
Ingurumen-gaiei buruzko erreferentziazko 
aldizkaria.  
https://ballenablanca.es/

FUHEM 
Argitalpen sorta handia, batzuk online eta beste 
batzuk ordainpekoak. Horietako batzuk adibide 
gisa baino ez ditugu aipatuko:

https://www.fuhem.es/product/la-ciudad-una-
mirada-ecosocial-e-interdisciplinar-2o-eso-2/

https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/12/
Informe-conocimiento-defensa-defensa-
medioambiente-LOMLOE.pdf

Ekologistak Martxan 
https://www.ecologistasenaccion.org/138025/que-
cambia-cuando-cambia-clima/
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