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Aurkezpena

EAThink proiektua:
bertokoa jan, mundua buruan.
EAThink proiektua 2015ean abiatu zen (Europako Garapenaren Urtea), eta garapen globalaren erronkei buruzko jarrera kritikoa eta konpromiso aktiboa sustatu
nahi izan ditu Europako ikasleen eta irakasleen artean, arreta berezia jarriz elikagaiak ekoizteko sistema
iraunkorretan eta maila txikiko nekazaritzan.
Europako hainbat herrialdetako ikastetxeetan Hezkuntza
Globala sustatzea izan du helburu proiektuak eta horretarako Europar Batasunaren finantzaketa izan du, besteak
beste. Euskal Fondoa izan da euskal eremuan EAThink
proiektua garatzeko arduraduna.
Europa mailako proiektua behin amaituta, Euskal Fondoak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren
laguntzarekin, EAThink proiektua EAEn garatzen jarraitzen du, (H)ABIAN 2030 –Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren Euskal Estrategiaren ildoan.
Proiektu honek esperientzia praktikoan oinarritutako hezkuntza-ereduak sustatu nahi izan ditu hezkuntza formalaren baitan. Horretarako, garapen iraunkorraren bidean
dauden praktika eta eredu zehatzetan jarri da arreta,
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan integratzeko egokiak diren diziplina anitzeko Hezkuntza Globaleko prozedurak erabiliz: unitate didaktikoak, tailerrak,
ikas-aktibitateak, erakusketa ibiltariak, ikasle-ekimenak eta abar.
Lau urteetan zehar, 200 euskal ikastetxe baino gehiagok parte hartzea ahalbidetu du, 8.500 bat ikasle eta 600
bat irakaslerekin lan eginez, ia 100 udalerri desberdinetan. Egindako lan horren guztiaren ondorioz, Ikas-Unitateen sorta berri bat bildu, egokitu, probatu eta berritu da.
Ikas-unitate horiek elikadurarekin loturiko hainbat gai,
arazo eta ikuspuntu jorratzen dituzte, elikadura-gaietan
arreta jartzen duen Herritartasun Globalerako Hezkuntzarako diziplina anitzeko tresna malgu eta moldagarriak izateko.
Eskuliburu honetan, proiektuaren parte-hartzaileek Europan eta Euskal Herrian garatutako hainbat tresna eta
material heterogeneo eta aberatsen aukeraketa txiki bat
baino ez dago. EAThink proiektuan sortutako material
guztiak eta proiektuari buruzko informazio gehiago
http://www.euskalfondoa.org/eu/eathink/ webgunean
aurkitu ditzakezu.

aurkibidea
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Sarrera

EAThink metodoak: nola garatu herritar aktiboak
Hezkuntza Globaleko moduluen bitartez
Esku artean duzun liburuxkaren helburua, aurretik argitaratutako beste hiru liburuxkekin batera, lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleei Hezkuntza Globaleko metodologiak eta elikadurarekin lotutako gaiak beren eguneroko hezkuntza
-plangintzan barneratzen laguntzea da. Horretarako Euskadiko nahiz Europako
irakasleen esperientzia eta lana hartu da ardatz.
Ondorengo orrialdeak irakasleen zein ikasleen parte-hartzea bideratu duen lau
urteko prozesu baten emaitza dira, eta proposamen pilotuak irakasleen ideiekin, ekarpenekin eta berrikuntzekin aberastuak eta elikatuak izan dira. Nahiz eta
arreta hezkuntza formalaren sektorean jarrita egon, emaitzak tresna-kutxa gisa
erabil daitezke hezkuntza-modulu berriak garatzean oinarritzat hartzeko eta proposatutako jarduerak adin, gai eta testuinguru desberdinetara egokitzeko. Hezkuntza
Globaleko profesionalentzat zein irakasleentzat oso tresna baliotsua izan daiteke.
Proposatutako ikas-unitateek helburu bikoitza dute: batetik, ikasleek erronka globalen aurrean duten jarrera kritikoa garatzea; eta, bestetik, elikadura-sistema
bidezkoagoak lortzeko ikasleen konpromiso aktiboa indartzea, banakoaren eta
taldearen jokabideen aldaketa sustatuz.
Ikas-unitateek diziplina anitzeko ikuspegi batetik heltzen diete erronka globalei: elikadura-sistema iraunkorrak, elikatzeko eskubidea, interdependentzia globala
eta Garapen Iraunkorrerako Helburuak hezkuntza-ikuspegi batetik aztertzen dira,
gutxienez bi orduko iraupena duten eta hainbat irakasgai barne hartzen dituzten
proposamen didaktikoetan. Hemen baliatzen diren tresnen bidez, irakasleei beren
eguneroko eskoletan Hezkuntza Globalaren ikuspegiak, gaiak eta metodologiak
integratzen lagundu nahi zaie, eta, horrela, ikastetxearen hezkuntza-eskaintza zabaltzea lortu.
Ikaslearengan oinarritutako ikuspegia hartzen da. Ikuspegi horrek, ikaskuntza-prozesuan gazteriak duen funtsezko zeregina aintzat hartuta, arreta berezia
jartzen du ezagutza partekatzeko dinamiketan eta ikaskuntza partekatuan. Beti
sustatzen dira maila guztietan metodologia elkarreragileak eta parte-hartzaileak: gidatutako eztabaidak zein ikerketa esperimentalak, bai eta jolasak, teknika
kooperatiboak eta Informazio eta Komunikazio Teknologiak ere.
EAThink moduluen funtsezko ezaugarri bat esperientzia bidezko ikaskuntzan
jartzen duen arreta da: ikaskuntza-prozesu gehienak elikadura-gaiekin lotutako esperientzia jakin batetik abiatzen dira; halaber, tokira bertara egindako bisitetatik
abia daitezke, baita etxeko lan independenteetatik ere.
Eskola-baratzeak oso esparru egokiak dira esperientzia bidezko ikaskuntzarentzat: zenbait ikas-unitate eskola-baratzeekin lotuta daude. Eskola-baratzeak komunitateak parte hartzen duen zenbait ekitaldiren eta kanpainen ardatzak ere
izan ohi dira, horrelakoetan ikastetxeak elikadura-sistema alternatiboei buruzko
sentsibilizazio-ekintzak abiatzen baititu, gazteen parte-hartzea eta herritartasun
aktiboa sustatzeko.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Nola erabili liburuxka hau
Liburuxka honek ikas-unitateak garatzeko oinarrizko informazioa eta aholkuak ematen ditu diziplina anitzeko Hezkuntza Globaleko moduluak ikasleekin lantzeko. Ikas-unitateen aukeraketa bat da honakoa, baina
ikas-unitate gehiago topatuko dituzu euskalfondoa.org/eu/eathink/ webguneko “IkasUnitateak eta material
didaktikoa” atalean.
Unitate bakoitza elikadurarekin lotutako gai sorta batekin eta Garapen Iraunkorrerako Helburu esanguratsu
batzuekin dago erlazionatuta, 2015. urtearen ondorengo egoeran kokatutako hezkuntza-plangintza sendo
bat errazteko xedez.
Herrialde horietan guztietan gaitasun eta konpetentzien esparru ugari daudela kontuan hartuta, Bizitza
Osoan Ikasteko Europako konpetentzia nagusiei buruzko erreferentzia laburrak daude unitate bakoitzean.

Bizitza Osoan Ikasteko konpetentziak:
Europar Batasuna eta Heziberri 2020
2006/962/CE gomendioaren bitartez Europar Batasunak bertako kide diren herrialdeei hezkuntza-sistemetan bizitza osoan zehar ikasteko konpetentziak txertatzeko eskatzen die.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak “Heziberri 2020” plana sortu du horretarako eta konpetentzietan oinarritzen du Hezkuntza eredu pedagogikoa:
Oinarrizko zehar-konpetentziak, arlo edo ikasgai guztietan batera lan eginez sustatu eta
sendotu behar dira, eta bizitzako alor eta egoera guztietan integratuz eskuratzen eta aplikatzen dira. Hona hemen:
1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia
2.	Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
3. Elkarbizitzarako konpetentzia
4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia
5.	Izaten ikasteko konpetentzia
Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak, diziplina-arlo bateko edo batzuetako arazoak
eta egoerak konpontzeko aplika daitezke. Hona hemen:
A. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
B.	Matematikarako konpetentzia
C.	Zientziarako konpetentzia
D.	Teknologiarako konpetentzia
E. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
F.	Arterako konpetentzia
G.	Konpetentzia motorra
Ikas-unitate guztietan oinarrizko konpetentzia hauek aipatzen dira (zenbaki eta hizkien bitartez).
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01
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

euskal herria

organikoen eredu zirkularra
Landutako edukiak

Elikagai organikoen zikloa, Hondakinen kudeaketa jasangarria,
Komunitatearekin lankidetza.

Gomendatutako adina

3-12 urte.

Ikasgaiak

Natur Zientziak, Gizarte Zientziak, Matematika.

Metodologiak

Eztabaida gidatuak, Ikerketa esperimentala.

Egilea

Ekaitz Aierdi eta EA21 batzordea - Inazio Zubizarreta Eskola (Igorre)

Oinarrizko gaitasunak

2, 3, 4, 5 / B, C, D, E.

Ikasketa-helburuak

• Eskolako funtzionamendua jasangarritasun-ereduetan oinarritzea.
• Eskolan sortzen diren hondakinen azterketa egitea, kontzientziazio eta
kudeaketa egokirako oinarriak finkatuz.
• Elikagai organikoaren zikloa hurbiletik ezagutzea eta lantzea:
elikagaiak kontsumitu-hondakina sortu-birziklatu-konpostaren erabilera
baratzean-elikagaiak sortu.
• Eskolan barneratutako jasangarritasun-eredua konpartitzea eta zabaltzea
(familiak, herria...)

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (60’) HAZIA EREITEN
NATUR ZIENTZIAK

5’

1.1

BIZI-ZIKLO ZIRKULARRA
ESKOLAN

Elikagai organikoen bizi-ziklo zirkularra zertan den erakutsiko
diegu ikasleei. Horretarako honako irudia baliatu daiteke.

10’

1.2

ELIKAGAIEN JATORRIA:
EZTABAIDA GIDATUA

Fruitu, barazki edo lekale bat aukeratu eta ale bat eskuetan
dugula, eztabaida gidatua sortuko dugu ikasleen artean:

?

??

• Nondik irteten da fruitu/barazki/lekale hau?
• Dendako apalean jaiotzen da?

Oharra

!

Kalabazina edo kuiatxoarekin egitea gomendatzen da. Horren ordez beste edozein
aukeratu daiteke baina hurrengo jarduerarako kontuan izan beharko da.

45’

HAZKUNDE ZIKLOAREN
1.3
	AZALPEN BISUALA
Mahai gainean, errenkadan, kuiatxoaren hazkundearen fase ezberdinak erakutsiko dizkiegu ikasleei: hazi bat, lurrez
betetako potea, pote berdin batetik landarearen lehen ernaltze-pausua, pote berdin bat landare haundiagoa, pote berdin bat loredun landareekin, kuiatxo txiki bat eta haundiago bat.
Ondoren, honako galderak luzatuko dizkiegu:

?

??

• Nondik irteten da hazia? Ikasleek kuiatxoa zabaldu eta hazia
barrutik aterako dute.
• Zer behar du haziak landarea emateko? Lurra, ura eta
eguzkia izango dira topatu beharreko hitz gakoak.

Amaitzeko ikasle bakoitzak jogurt pote batean lurra eta hazia ereingo du.
Ureztatu ostean poteak gelako leku eguzkitsuenean ipiniko dira.

8
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2. saioa (60’) ORGANIKOEN BIRZIKLAPENA
Natur Zientziak, Gizarte Zientziak, Matematika

30’ ESKOLAKO HONDAKINEN
2.1
	AZTERKETA

Jolastokian 4 koloreko edukiontziak aztertu eta hondakinen azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa egingo dugu. Horretarako,
zaborretarako plastikozko poltsa bat lurrean ipini eta edukiontzi
bakoitzaren edukia gainean zabalduko dugu.
Azterketa hauek egiteko eztabaida gidatua erabiliko dugu:

1. Azterketa kuantitatiboa:

?

?

• Zein hondakin mota da gehien sortzen duguna?
• Zergatik uste duzue hondakin organikoa dela
gehien sortzen dena eskolako jolas-orduetan?

Ikastetxean jolas-orduetarako landutako elikagai osasuntsuen aldeko apustua egin bada, organikoa izango da
gehien sortzen dena. Bestalde, tupper eta poltsa berrerabilgarriaren erabilpena sustatu izanak edukiontzia horia
apenas ez erabiltzea dakar.

2. Azterketa kualitatiboa (edukiontzi bakoitzeko
banaketa-egokitasunaren azterketa):

?
2.2

• Edukiontzi bakoitzean dagoen hondakina dagokion koloretakora egoki bota da?

30’

EKINTZA OSAGARRIA
Adinaren arabera datu kuantitatibo eta kualitatiboen bilketa
egin daiteke eta hauetan oinarritutako lanketa matematikoa
garatu, matematika arlora eramanda (eragiketak, ehunekoak,
bataz-bestekoak eta etab).
Ikastetxean horrelakorik landu ez bada EAThink proiektuko “Eta hamaiketakorako zer?”
ikas-unitatea jorratu daiteke
aurretiaz.

KONPOSTA EGIN

Edukiontzi marroian jasotakoarekin eskolako konpost-gunera joango gara konposta egitera eta prozesuari buruzko
oinarrizkoak azalduko ditugu:
• Materia hezea (N) eta lehorra (Ca).
• Nola gertatzen da, prozesua, mikroorganismoak, oxigenazioa…
• Konpostaren onurak.
• Zer konpostatu eta zer ez.
• Konpostaren erabilerak.
Lan honetarako gurasoak edota adituren bat hurbiltzea eskatu daiteke.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Konposta lortzeko
gida azkarra

Konposta erabiltzearen onurak
Ingurumenarentzat:

Zer da konpostatzea?
Konpostatzea prozesu natural bat da, eta mantenugai ugariko materia ilun bihurtzen da. Materia horri
konposta (edo humus landua) deritzo. Gizakiak kontrolatutako baldintzetan egiten da konposta. Konpostatze-prozesuan mota askotako organismoek parte
hartzen dute, hala nola zizareek eta tamaina mikroskopikoko hainbat organismo. Organismo mikroskopiko horietako batzuk bakterioak eta onddoak dira.

• Konpostatzen badugu, hondakin gutxiago joango
dira hondakindegietara.
• Konposta egiteak lorezaintzarako ongarri
kimikoen eskaria gutxitzen du, ongarri gisa erabil
daitekeelako.
• Konposta zohikatzaren ordezko gisa erabil
daiteke. Horrela, zohikaztegiak babesten
lagunduko dugu.
• Berotegi-efektuko gas gutxiago sortuko dira
hondakindegietan (metanoa, adibidez).
Lurzoruarentzat eta landareentzat:
• Konpostari esker, lurzoruaren emankortasuna
handitzen da, mantenugaiak astiro askatzen
direlako.
• Landareen osasuna hobetzen da.
• Oso trinkoak diren lurzoruak hobeto drainatzen
dira.
• Lurzoruan ura atxikitzeko gaitasuna handitzen
da.
• Lurzoruaren aireztapena hobetzen da.
• Lurzoruaren egonkortasuna handitzen da,
konpostak humusaren eginkizuna betetzen
duelako eta higadura eragozten duelako.
• Laburbilduz, konpostak lurzoruaren egitura eta
propietateak hobetzen ditu (emankortasuna eta
ekoizpen-ahalmena, besteak beste).
Konpostatzea erabakitzen duenarentzat:

Nola gertatzen da?
Konpostatze-prozesuan metatzen ditugun hondakin
organikoak oso bizileku egokia dira mikroorganismo
askorentzat. Mikroorganismo horiek materia organikoaz elikatzen dira, zatiki gero eta txikiagotan deskonposatuz. Prozesu horretan beroa sortzen dute.
Konpostatze-prozesuko fase bakoitzean parte hartzen duten organismoak konpost-metako tenperaturaren arabera aldatzen dira. Faserik beroenean tenperatura 60 ºC-koa izan daiteke. Materia degradatu
ahala, tenperaturak behera egiten du eta lanean
hasten dira organismorik handienak (zizareak eta intsektuak).
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• Naturarekin harreman estuan egoteko eta
beraren zikloak hobeto ezagutzeko aukera
ematen dio.
• Ingurumen hurbilaren alde lan egiteko aukera
ematen dio.
• Ingurumena hobetzeko ahalegin kolektiboari
norberak egiten dion ekarpena da.
• Zeregin erraza da eta, beraz, lorpen-sentimendua
sortzen du konpostatze-prozesuan parte hartzen
dutenengan.
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Konpostatuko diren hondakinak
Konposta sortzeko egokiak diren hondakinak bi
multzotan bana daitezke: karbonoan aberatsak direnak edo material marroia (hosto lehorrak, lastoa,
papera…), eta nitrogenoan aberatsak direnak edo
material berdea (belarra, barazki eta fruten hondarrak…) bestetik. Hondakinak konposizio kimikoaren
arabera sailkatzen dira bi multzo horietan. Nitrogenoan aberatsak diren hondakinei “aktibatzaileak”
esaten zaie, oso bizkor deskonposatzen direlako.
Karbonoan aberatsak direnak, aldiz, astiro deskonposatzen dira. Oro har, konpost-lekuetara kopuru
berean bota behar dira karbonoan aberatsak diren
hondakinak eta nitrogenoan aberatsak direnak.

Zenbat denbora behar da
konposta sortzeko?
Karbonoan aberatsa den materiaren eta nitrogenoan
aberatsak diren hondakinen arteko oreka egokia
bada, meta ondo aireztaturik badago eta hezetasun
egokia badu, 3 edo 4 hilabete nahiko izango dira
konposta sortzeko. Esperientziarik ez bada prozesua gehiago luzatu daiteke 12 hilabetetaraino. Prest
dagoenean, konpostak lur-usaina du (ez usain garratzik edo ustel-usainik), iluna da eta heze dago.
Gainera, prozesuaren hasieran jarritako materialak
ezin dira identifikatu eta, pilatuta dagoenean, lur iluna balitz bezala erortzen da.

Aholkua: karbonoan aberatsak diren hondakinak lortzeko arazoak badira, udazkenean hosto lehor asko
bildu, gorde eta urte osoan zehar bota konpostontzira.
Kontuan hartu beharreko
beste faktore batzuk
Konpostatze-prozesua gizakiak kontrolatzen du eta
helburua hauxe da: konposta sortzen duten organismo bizidunek beren lana ahalik eta bizkorren eta
modurik eraginkorrenean egiteko baldintzak sortzea.
Honako faktore hauek izan behar ditugu kontuan:
• Hezetasuna: garrantzi handikoa da
konpost-meta ez egotea ez lehorregi eta ez
hezeegi. Hondakin heze gehiegi badaude
(te-hostoak, adibidez), airea ezin da ondo ibili
nahasturaren barnean. Horrek prozesua moteldu
eta kiratsa sortzen du. Meta oso lehor badago,
berriz, konpostatze-prozesua moteldu egiten
da, materia organikoa deskonposatzen duten
mikroorganismoek hezetasun apur bat behar
baitute bizitzeko. Meta lehorregi dagoela ikusten
bada, ura bota daiteke, zuzenean.
Hondakinen nahastura egokia bada, hezetasuna
ere egokia izango da. Hala ere, bero handia edo
euri asko egiten duen sasoietan ondo zaindu
behar da meta.
• Tenperatura: prozesuko lehen faseetan metaren
barnealdeko tenperaturak gora egiten du, baina
inoiz ezin da izan 70 °C-tik gorakoa. Hori gertatzen
bada, meta irauli behar dugu, geruzaz geruza.
• Oxigenoa: materia organikoa degradatzen
duten mikroorganismoak aerobioak dira,
hau da, oxigenoa behar dute bizitzeko. Airea
konpost-metan sar dadin, lehen faseetan 15
egunez behin irauli egin behar da, eta meta
finkatuta dagoenean hilean behin.
• Urtaroa: neguan, kanpoko tenperatura hotzek
konpostatze-prozesua moteldu egin dezakete.
Udan, ordea, bero handiegiaren ondorioz meta
lehortzeko arriskua dago.

Konpostaren erabilerak
• Lurzorua hobetzeko: Landatuko den eremua
goldatu lurzorua eta konposta ondo nahasiz (2-3
kg konpost metro koadro bakoitzeko). Horrela,
landareek hobeto baliatuko dituzte konpostaren
onurak.
• Lorontzi eta jardineretan: Konposta bahetu
zatirik lodienak konpostagailura itzuliz eta
gainerakoa harea eta lurrarekin nahasiz,
hiruetatik kopuru bera hartuta. Nahastura hori
landareak landatzeko erabiliko da. Landareak
landatuta badaude, loreontzitik 1-2 cm lur kendu
eta konpost freskoa bota, ongarri gisa.
• Soropila: Lortutako konposta bahetu, eta
soropilaren gainean uniformeki hedatu. Ongarri
gisa erabiliz lurzorua hobetuko du.
• Zuhaitzak eta zuhaixkak: Landaketa egin eta
zuloa konpostez bete 2-4 cm-ko geruza bat
osatuz. Enborraren oinarriaren inguruan ere bota
daiteke.
Informazio gehigarria:
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/Material_Didactico/guia_compostaje_web_marcadores_24112011183005.
pdf?hash=a845737853590dabfadcf1f96dfbdf0b
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3. saioa (60’) BARATZERA GOAZ
Natur Zientziak, Gizarte Zientziak

3.1

60’

POTEETATIK BARATZERA

Lehenengo saioan ereindako hazitik 7-8 astetara landareek baratzean landatzeko nahiko tamaina eta indar edukiko dute. Gelako landareak hartu eta baratzera joango gara, konposta ere eramanez.
Lehenik, eskuetan daukaten landarearen jatorriaz galdetuko diegu:

?

?

• Zer erein genuen potean?
• Zer jaio da gero?

Landarea lursail handiago batera nola birlandatu behar den azalduko diegu, aitzur eta lan-tresnekin izan beharreko kontu eta neurriak
ahaztu gabe. Gero, honako galdera hau planteatuko diegu ikasleei:

?

• Zer behar du orain landareak fruitua emateko? Lurraz gain, ura eta argia beharko du.

Gero, bi taldetan banatu eta txandaka lan desberdinak egiten ipiniko
ditugu ikasleak: batzuk landarea landatzen eta besteak ureztatzen.
Lan honetarako gurasoak edota adituren bat hurbildu daitezela eskatu daiteke.

Nola lortu
ureztaketa-sistema jasangarria?
Euri-ura jaso eta erabiltzea da xedea. Euri-ura jasotzeko,
inguruko teilatu bateko kanalizazioak jasotzen duen ura
bidoietara bideratu daiteke. Ur hori eskuz edo ureztaketa
-sistema baten bidez bidaliko da baratzera.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako eta taldekako ebaluazioak
• Saio guztiak: Baratzean eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.
•	Bigarren saioa: Hondakinen azterketa kuantitatiboa egiteko matematika ariketak.

12
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02
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

euskal herria

artisu ogia edo
ogi industriala
Landutako edukiak

Ogi motak, Ogiaren mitoak, Ogiaren osagaien jatorria, Ekintzailetza.

Gomendatutako adina

6-12 urte.

Ikasgaiak

Euskara, Gizarte Zientziak, Natur Zientziak.

Metodologiak

Irakaskuntza alderantzikatua eta Teknika kooperatiboak: orri birakaria,
ideien zaparrada, bat denon ordez.

Egilea

Itsaso Noval – Aduna Herri Eskola (Aduna).

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 3, 4, 5 / A, C, D, E

Ikasketa-helburuak

• Jaten dugunaren inguruan hausnarketa egitea, eta kontzientzia piztea.
• Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta
ikus-entzunezko diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako
komunikazio-egoerei aurre egiteko.
• Norberaren esperientziatik gertueneko esparruetan eraginkortasunez,
errespetuz eta elkarrekin lan egiteko gogoz bai ahoz eta bai idatziz ere
komunikatzeko gai izatea.
• Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk aztertzea,
eta iraunkortasunaren eta bizi-kalitatearen parametroak oinarri hartuta,
ikuspegi kritikoz balioestea, eguneroko bizitzan oreka ekologikoa
babesteko eta berreskuratzeko jarrera hartzearren.
• Nork bere burua eta osasuna zaintzeko eta bizimodu osasungarria
izateko jarrerak eta ohiturak garatzea, giza gorputzaren ezagutza
zientifikoa oinarri hartuta, eta banakoen arteko desberdintasunak
errespetatuz.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (1 aste) OGIAREN UNITATEAREN AURKEZPENA
Natur Zientziak

1

1.1		 aste

OGIEN BILAKAERA DENBORAN ZEHAR

Ikasleei hiru ogi mota desberdin aurkeztuko dizkiegu:
ekologikoa edo artisau-ogia, industriala edo supermerkatukoa eta edozein okindegiko ohiko ogia. Hauek
astebetez gelan egongo dira aztergai, eta astebeteko
epean zer gertatu zaien ikertuko dugu. Taldeka horien
garapena eguneroko batean erregistratzea proposatuko diegu ikasleei.

!

Oharra

Gure arbasoek ogia ekoizteko jarraitzen
zuten prozesua ezagutzeko, Adunako herritarrek (Gipuzkoa) auzolanean egindako “Ogiaren ibilia” dokumentala ikustea
gomendatzen da.
“Ogiaren ibilia” dokumentala: https://www.
youtube.com/watch?v=2N83em6E8uI&feature=youtu.be

©cocoparisienne

Ogiaren inguruko azterketa 3. saioan egingo da.

EKINTZA OSAGARRIA

1.2

90’

ZEIN OGI MOTA EROSTEN DUGU?

Ogiaren inguruko entzunaldi bat egingo dugu ikasleekin batera.
Entzunaldia:
http://www.ikasbil.eus/c/document_library/get_file?uuid=63fba519-30f5-437a-ba55-3ab2a7e4bea9&groupId=10138
Ikaskuntza Kooperatiboko (IKKI) taldeetan orri birakariaren dinamikaz baliatuz,
“Zer erosten dugu?” galderari erantzunez laburpen edota eskema txiki bat burutu beharko dute.

Ikaskuntza Kooperatiboaren (IK/KI) inguruko informazioa:
https://sites.google.com/a/oriapat.org/ikaskuntza-kooperatiboa/euskaratutako-materialak/pere-pujolas-testu-osoa

14
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2. saioa (3 egun) OGIAREN MITOA
Euskara, Gizarte Zientziak

2.1

3
egun

OGIAREN INGURUKO MITOAK

Irakaskuntza alderantzikatua teknika baliatuz, hizkuntza lana bidaliko diegu ikasleei etxean egiteko.
Zalantzak eta bateratze-lanak eskolan egingo dira.
Hizkuntza lanerako dokumentua:
http://www.ikasbil.eus/c/document_library/get_file?uuid=024c36eb-d4cc-4b1d-9caf-74c259f87af1&groupId=10138
Irakaskuntza alderantzikatua teknikaren inguruko informazioa:
https://www.theflippedclassroom.es/

90’

2.2

OGIAREN MITOAK EGIA OTE?

Zalantzen eta lanaren bateratze-lana egin eta honako
galderak luzatuko dizkiegu ikasleei:

? • Zer ikasi duzue?

??

• Egia ote dira esandako mitoak? Ados al zaudete?

3. saioa (1 aste) OGIAREN AZTERKETA
Gizarte Zientziak

3.1

60’

ZER GERTATU ZAIE OGI DESBERDINEI 	ASTEBETE IGARO OSTEAN?

Ikasleei “Zer gertatu zaie ogiei astebete igaro ostean?” galdera luzatuz, 1.1. saioan planteatutako ikerketaren emaitzak aztertu eta taula batean jartzea eskatuko diegu.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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60’

3.2

OGIAREN EKOIZPENAREN ONDORIOAK

1.1. saioko ogi-mota desberdinen ekoizpenaren ondorioak ezagutzeko, ikasleak ikerketan
jarriko ditugu IKKIko taldeetan banatuta. Honako galdera hauei erantzun beharko diete:

?

??

• Nondik datoz ogi horien osagaiak?
• Nolako lan-baldintzak dituzte bertakoek?
• Zein eragin du ekoizpen honek ingurumenean?
• Zergatik € diferentzia?

Ikerketaren azken xedea infografia bat egitea izango da: paperezko horma-irudia erabiliz edota modu digitalean.
Horretarako, IK/KIko ideien zaparrada egitura erabiliz, taldean adostuko dute zer eta nola egin nahi duten.
Infografien inguruko informazioa:  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/paso-a-paso-como-crear-infografias/40695.html
Infografiak egiteko web orrialdeak:  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-online-infografias/37194.html
https://www.canva.com/es_es/

4. saioa (?’) EZAGUTZEN ZABALPENA. IKASLE EKIMENA
EUSKARA
behar
duzuen
denbora
hartu

4.1

?’

INFOGRAFIEN ZABALPENA

?’

Egindako infografien zabalpena egitea eskatuko diegu ikasleei,
eskolako gainerako ikasleak, familiak edo ingurukoak ere ikasitakoaren jabe egiteko.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Eztabaidetan erakutsitako jarrera.
• Bigarren saioa: “Ikasbil”eko fitxa.

Taldekako ebaluazioak
• Lehenengo saioa: Entzunaldia eta orri birakaria.
• Hirugarren eta laugarren saioak: Ikerketa-lana, Infografiak eta horien zabalpena. Infografien aurkezpenetarako
errubrikaren adibidea esteka honetako eranskinean topatu daiteke:
http://www.euskalfondoa.org/files/galeria/files/ARTISAU%20OGIA%20VS%20OGI%20INDUSTRIALA.pdf
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03
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

MALTA

elikadura ohituren
dibertsitatea munduan
Landutako edukiak

Gure elikadura-ohituren dibertsitatea, Munduko elikadura-ohitura ezberdinak, Giza-eskubideak, Elikagai paketatuak, Erosketa-ohitura jasangarriak.

Gomendatutako adina

8-12 urte.

Ikasgaiak

Natuz Zientziak, Matematika, Gizarte Zientziak, Balio etikoak, Gaztelania,
Atzerriko hizkuntzak.

Metodologiak

Ikerketa, Eztabaida gidatua, Hausnarketa, IKT.

Egilea

Kopin Elkartea (Euskal Fondoak egokitua)

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 3, 4, 5 / A, B, C, E, F

Ikasketa-helburuak

• Munduan dauden askotariko jateko estiloak aztertzea.
• Familien tamaina desberdinen jakitun izatea.
• Gure elikadura ingurumenaren eta egoera ekonomikoaren eraginpean
dagoela konturatzea.
• Janariaren nutrizio-balioari buruz modu kritikoan pentsatzea.
• Karbono-aztarna kontuan izanda, gure janariak ingurumenean duen
eraginaz jabetzea.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (60’)
Natur Zientziak, matematika

GURE ELIKADURA-OHITUREN
INGURUKO IKERKETA

GURE FAMILIEN
1.1 10’ JANARI-EROSKETArako
	OHITURAK I
Etxeko
Lana

Ikasleei etxean aldez aurreko ikerketa bat egiteko eskatuko diegu. Ikerketa horretan, ikasle bakoitzak beren
familian elikagaiak erosteko dituzten ohiturak idatziko
dituzte. Txostenean aste arrunt batean erosten dituzten
produktuak agertu beharko dira, gramotan edo kilogramotan adieraziak: arroza, pasta, ogia, fruta, barazkiak,
haragia, esnekiak, gozoak, eta abar.

Etxekao
Lan

PRODUKTUA

KOPURUA

Arroza (Kg)
Haragia (Kg)
Esnea (L)
...

GURE FAMILIEN
JANARI-EROSKETArako
1.2
	OHITURAK II
30’

Jasotako datuekin elikagai bakoitzaren batez bestekoak kalkulatu beharko dituzte eta bertako kontsumo
tipikoa erakusten duen barra-diagrama bat egiteko eskatuko diegu. Amaitzeko, galdera hau luzatuko diegu
hausnarketa sustatzeko:

?

• Zer motatako janaria erosten dute
zuen familiek maizenik edo kantitate
handienetan?

GURE FAMILIEN
JANARI-EROSKETArako
1.3
	OHITURAK III
20’

Elikadura-piramidea errepasatzeko ordua izango da
(oraindik egin ez bada, horretarako aukera ona izan
daiteke). Taldean zein bakarka, elikadura-piramide bat
marraztu beharko dute eta elikagai horiek dagozkien
tokietan jarri beharko dituzte. Amaitzeko, galdera hau
luzatuko diegu hausnarketa sustatzeko:

?
18

• Zer elikagai dira osasungarriak?
• Zer dakar berarekin dieta osasungarri
bat egiteak?
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http://naturagurebizitza.blogspot.com/

2. saioa (50’)
Natur Zientziak, Gizarte
Zientziak, Balio etikoak

2.1

25’

MUNDUKO ELIKADURA-OHITURA
DESBERDINEN AZTERKETA

ETA ZER JATEN DA MUNDUKO BESTE LEKU BATZUETAN?

Munduko beste leku batzuetan
jaten dena aztertzeko, herrialde
desberdinetako familien argazkiak
erakutsiko dizkiegu ikasleei. Bertan astebetean jaten dutena ikusi
ahal izango dute.

!

Oharra

australia

ERRESUMA BATUA

chad

eKuador

egIptO

italIA

japONIA

mali

turkIA

AEB

Herrialde bakoitzak astero
xahutzen duen dirua eta beste
herrialde batzuetako adibideak:
https://cribeo.lavanguardia.
com/estilo_de_vida/2256/dime
-de-donde-eres-y-te-dire-que
-comes
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2.2

25’

ELIKADURA-OHITURA
EZBERDINEN INGURUKO
HAUSNARKETA

Ikasleen artean hauxe nabarmendu eta eztabaida gidatua sustatuko dugu:
• Jendeak joera handiagoa du tokiko janaria jateko
“garapen-bidean” dauden herrialdeetan.
• Herrialde gehienek elikagaiak inportatu eta
esportatu egiten dituzte: horri salerosketa deritzo.
• Dieta-mota bakoitzaren jatorria herrialde edo
eskualde horretan ekoitz daitezkeen produktuetan
datza.
- Gutxi ekoizten bada, janaria inportatu egin
beharko da (eztabaidagai izan daitezke:
urruneko elikagaiak, paketatzea).
- Herrialde aberatsek mundu osotik elikagaiak
inportatzeko gaitasun handiagoa dute (urruneko
elikagaiak); herrialde txiroetan, aldiz, sarritan
bertan landatu dezaketen horretara mugatuta
egoten dira (barazkiei eta frutei dagokienez).
EKINTZA OSAGARRIA
Amaitzeko, taldeka edo ikasgela osoa batera, etxean
dituzten jateko ohituretatik hurbilen dagoen argazkia
zein den eztabaidatuko dute.

3. saioa (20’)
Natur Zientziak

Etxean premiazko elikagaiei buruzko ikerketa
bat egitea proposatu daiteke. Horrez gain, paketatutako elikagaien abantailei eta desabantailei buruzko ideiak sar daitezke ikerketan.

ELIKAGAI PAKETATUAK:
ZEIN DESABANTAILA DITUZTE?

20’

ELIKADURA-OHITURA desBERDINEN
3.1
	INGURUKO HAUSNARKETA
Ikasleei elikagai paketatuen desabantailei buruz galdetuko diegu. Hauek dira ikasleek eman ditzaketen erantzun
batzuk:
•
•
•
•
•

Ez dira egin berriak.
Ez dira bertakoak (ez diote laguntzen tokiko ekonomiari).
Hondakin gehiago sortzen dute.
Sarritan ez dira hain osasungarriak; azukre, gatz eta osagai artifizial asko izaten dituzte ezkutuan.
Karbono-aztarna handiagoa eragiten dute, urruneko elikagaiak direlako.

Erantzun hauek eman ezean, horien inguruko galderak proposatu daitezke.

20
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4. saioa (?’)

EZAGUTZEN ZABALPENA.
IKASLE-EKIMENA

Natur Zientziak, Gizarte
Zientziak, Balio etikoak

?’

EZAGUTZEN ZABALPENA PRESTATZEN
4.1
	INFOGRAFIEN BIDEZ

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

Ikasleak taldetan banatu eta talde bakoitzari infografia bat egitea eskatuko diegu.
Taldeek gai hauek dituzte aukeran jorratzeko:
• Munduko elikadura-ohituren saioko eztabaida gidatuan egindako hausnarketa.
• Elikagai egin berrien eta paketatuen arteko desberdintasuna. Aurreko saioan
aipatutako arrazoietan oinarrituz, esloganak idatz ditzakete janari egin berriekiko
lehentasuna erakusteko.
• Kultura desberdinetako haurrek dituzten ohiko jan-ohiturak aurkez ditzakete, agian
gurasoetako baten laguntzarekin.

behar
duzuen
denbora
hartu

4.2

?’

INFOGRAFIEN ZABALPENA

?’

Infografia horiek ikaskideei aurkeztu eta non ipiniko diren adosteko eskatuko diegu:
kalean, azokan, eskolako webgunean, etab.

Infografien inguruko informazioa:
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/paso-a-paso-como-crear-infografias/40695.html
Infografiak egiteko web orrialdeak:  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-online-infografias/37194.html
https://www.canva.com/es_es/
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5. saioa (?’)

EROSKETA-OHITURA JASANGARRIAK

Natur Zientziak, Matematika, Gaztelania, Atzerriko Hizkuntza

5.1

Etxeko
Lana

GURE ELIKADURA-OHITUREN
JABETZEA I

Hurrengo egunetan jaten eta edaten duten guztiaren zerrenda bat egiteko eskatuko
diegu. Ikasleak hainbat ezaugarriri eskaini beharko diete arreta:

?

??
5.2

Etxekao
Lan

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

• Zein dira tokiko elikagaiak eta zein dira inportatuak?
• Zein dira egin berriak eta zein dira paketatuak?
• Zer elikagai dira osasungarriagoak?
• Kontsumitzen dituzten elikagaiek zer karbono-aztarna uzten dute?

30’

GURE ELIKADURA-OHITUREN
JABETZEA II

Jasotako datuekin ikasleei berriro ere batez bestekoak kalkulatu eta bertako kontsumoa erakusten duen barra-diagrama bat egiteko eskatuko diegu.

5.3

?’

Etxeko
Lana

EROSKETA-ZERRENDA JASANGARRIA

Erosketa-zerrenda jasangarri bat idaztea eskatuko diegu ikasleei. Euskara erabiltzeaz gain, gaztelania edota atzerriko hizkuntzaren batean ere egitea gomendatzen
da alfabetatzeko ariketa gisa.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Talde-lanetan eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.
• Lehenengo eta bosgarren saioa: matematika-eragiketak.

Taldekako ebaluazioak
• Laugarren saioa: Horma-irudiak edota poster digitalak eta horien aurkezpenak.

22
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Etxekao
Lan

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

04
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

italia

Txokolatea: gazi-goxoa
Landutako edukiak

Kakaoaren jatorria, Kultura-aniztasuna, Geografia eta klima, Bidezko merkataritza, Maia herriaren ekonomia.

Gomendatutako adina

10-12 urte.

Ikasgaiak

Natur Zientziak, Gizarte Zientziak, Matematika, Hizkuntzak, Balio Sozial eta
Zibikoak.

Metodologiak

Talde-lana, Rol jokoa, Joko tradizionalak, Ikerketa esperimentala, Sukaldaritza.

Egilea

ACRA elkartea (Italia) eta San Juan komunitatea (Nikaragua) – Produrre conservando proiektua (Euskal Fondoak egokitua).

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 3, 5 / A, B, C, E, F

Ikasketa-helburuak

• Gure elikagaiak, eta bereziki kakaoa, nondik datorren ikertu eta horretaz
jabetzea.
• Beste kultura batzuetako elikadura-ohiturak eta historia ekonomikoa
ezagutzea.
• Kakaoaren merkataritza-sistema ezagutzea eta horren ondorioak
aztertzea.
• Bidezko merkataritza ezagutzea.
• Sorkuntza eta beste errealitateak ezagutzeko gogoa sustatzea.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (

gutxienez

90’) KAKAOA EZAGUTZEN

Natur Zientziak, Gizarte Zientziak

10’

1.1

TXOKOLATEAREN JATORRIA

Ikas-unitatearekin hasteko ikasleek gaiari buruz dakitena
neurtzea komenigarria da. Horretarako, hurrengo galdetegia
betetzeko eskatuko diegu:

?

??

• Nori gustatzen zaio txokolatea?
• Nola gustatzen zaizue txokolatea jatea?
Zein produktutan topatu daiteke? Tartak,
ogitartekoak, gailetak, opilak…
• Egunero jaten duzue txokolatea?
• Eta badakizue nondik datorren?

Azken galdera honi erantzuteko, txokolatearen osagai nagusiak zein diren azalduko diegu:
• Kakaoa
• Azukrea
• Esnea, esnedun txokolatea izatekotan.
Horietatik kakaoa da bereizgarria, eta zer den eta nondik datorren ikasiko dutela aurreratuko diegu ikasleei.

1.2

50’

KAKAOAREN LANDAREA

Ikasleei kakaoaren landarea imajinatzeko eta marrazteko
eskatuko diegu: zuhaitza, sastraka, tuberkulua… ikasgelan
landareen sailkapena lantzerakoan ikasi dutenetik tiratzeko
eskatuko diegu.
Behin marrazkiak eginda, denen artean partekatuko dituzte,
eta, amaieran, kakaoaren landarea nolakoa den erakutsiko
diegu denen artean landarearen atalak identifikatzeko. Horretarako, landarearen marrazkia eta honako informazioa erabiliko ditugu.
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Kakaoaren landarea
Kakaoaren landareak ingurune bero eta hezea
behar du hazteko: 20 ºC-tik 30 ºC-ra bitarteko tenperaturak, hezetasun-maila altua eta konstantea
(% 85 inguru), prezipitazio ugariak eta ondo banatuak (1.500 mm-tik 3.000 mm-ra urtean), eta gehienez hiru hilabeteko urtaro lehorra.

LOREAK arrosa kolorekoak edo zuriak dira, txikiak
(milimetro gutxi batzuk), eta enborretik eta adar
zaharrenetatik ateratzen dira zuzenean. Horregatik, laborantzan, landarea tentuz garbitu behar da,
eta hura estaltzen duen goroldioa kendu behar da,
loreei hazten laguntzeko.

Ez da erraza baldintza horiek guztiak batera aurkitzea herrialde bakar batean, eta, horregatik, kakaoa
gure planetako zenbait eremutan soilik lantzen da.

Lore-begi txikitik bost sepalo eta bost petalo dituen
lore txiki bat sortzen da. Loreak 15 egun irauten du,
eta denbora horretan haizeak poliniza dezake, edo
forcipomya espezieko eltxoak (polinizatzaileen eulia), hegaldi batean.

Botanikan, kakaoaren landareari eman zioten lehen
izen zientifikoa Amigdala pecuniaria izan zen (hau
da, “diruzko arbendola”), baina Linneo naturalista
suediar handiak Theobroma cacao izena jarri zion
(“jainko-jainkosen elikagaia” esan nahi du). Linneo
izan zen, hain zuzen, landareak sailkatzeko metodoaren asmatzailea.
Kakaoaren landarea oso delikatua da: ezin ditu haize gogorrak eta eguzkiak zuzenean jotzea jasan;
horregatik, sarritan, itzalean landatzen da, eta beste espezie batzuen babespean, hala nola bananondoaren babespean.
ENBORRA 20 m altu izateraino ere haz daiteke
naturan, baina landareak errazago landatzeko, ez
zaie hainbeste hazten uzten. Urtebeterekin, landareak jada zenbait metroko altuera izaten du, eta 3-5
adar bota ditu. Adar horiek, urte pare bat geroago,
adarkatu egiten dira.
Kakaoaren HOSTO iraunkorrak handiak, bakunak,
luzangak eta puntazorrotzak dira.

Polinizazioa gertatzen bada, egun pare bat geroago, lorea FRUITU bihurtzen hasten da; bestela,
erori egiten da. Landare heldu batek 6.000 lore ere
eman ditzake, baina % 5 soilik (300) haz eta hel
daitezke.
Fruitua (KAKAO-BURUA) zurezko baia luze bat
da (10-30 cm), 7-10 cm-ko diametroa du eta kilo
bateko pisua izan dezake. Kakao-buru bakoitzaren ezaugarriak (forma, tamaina eta kolorea) aldatu
egiten dira, espeziea dena delakoa izanda ere. 3-6
hilabeteren ondoren, kakao-buruak umotuta edo
helduta daude, berdeak hori bihurtzen dira, eta gorriak, berriz, laranja-koloreko.
Kakao-buruen barruan, fruituaren haziak daude:
kakao-aleak. Aleak mami zuri, gozo eta mingots batean bilduta daude, eta mami horrek ilara erregular
eta trinkotan eusten die aleei.

Jarraian, ikasleak binaka banatu eta bikote bakoitzari kakao mota bat esleituko diogu:
kreolea eta arrotza. Bakoitzari,
esleitutako kakao motaren deskripzioa emango diogu, eta bikoteak kakao-landarea, artaburua
eta aleak marraztu eta margotu
beharko ditu.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Kakao-barietateak
Hiru kakao-barietate daude munduan: kreola; kalitate onekoa, soilik Mesoamerikan ekoizten da. Arrotza; kakao arruntena, Brasilen eta Afrikan ekoizten da. Trinitarioa; aurreko bien arteko kalitatea du eta Venezuela,
Ekuador, Mexiko eta Kolonbian ekoizten da batez ere. Azken hau ez dugu oraingoan landuko.

Kakao kreolea. Kakao kreolea edo fina jatorrizko kakaoa da,
maiek (K.a. 1000 – K.o. 250) Mexikon duela 2.000 urte baino
gehiago landatzen hasi zirena.
Jatorrizko lekutik iparralderantz hedatzen da, Kolonbia, Panama, Erdialdeko Amerika eta Mexikon barrena. Kakao kreolea (Theobroma cacao espeziea, cacao azpiespezieetako
bat), gaur egun, Mexikon, Kolonbian eta Venezuelan dago
batik bat. Kakao kreoleak sentikortasun handia du gaixotasun
eta infekzioekiko, eta haren ohiko habitata izugarri murriztu
da, Mexikon eta Erdialdeko Amerikan batik bat. Hori dela eta,
urria da (munduko ekoizpen osoaren % 5 soilik).
Kakao kreoleko kakao-buruak luzangak dira, gainazal lakarra
dute, bost ildo oso nabarmenak dituena, eta punta okerra.
Haziak luzeak, biribilak eta zuriak dira, lurrin sendoa dute,
usain handi eta atsegina, zapore sotil eta usaintsua, eta kalitate bikainekoa oro har. Espezie horretako kakao purua oso
gutxitan erabiltzen da. Sarritan, usain «ahula» eta ez-iraunkorra duten beste espezie batzuen nahasteak sendotzeko erabiltzen da.

Kakao arrotza. Jatorrizko lurraldetik,
kakao-landarea Orinoko eta Amazonas ibaiek hartutako eremuetan barrena hedatu da Guyanaraino, eta hala,
kakao arrotza edo Amazon izenekoa
sortu da (Theobroma cacao espeziea,
Sphaerocarpum azpiespeziea).
Kakao arrotzeko zuhaitzak erresistenteagoak dira, ez dira hain kalteberak
gaixotasunekiko, eta Afrikan eta munduan gehien landatutako barietatea da
(% 85).
Kakao arrotza barietate askoko multzoa da. Fruituek forma obalatua edo
biribila dute, punta biribila, eta gainazal
leuna. Kakao-buruen barruan, haziak
txikiak eta lauak dira, kolore morea edo
zuria dute, eta usain arina, baina zapore sendoa.

Behin amaituta, bikoteek beren marrazkiak aurkeztu eta kakaoaren
landareak nolakoak diren azaltzeko eskatuko diegu beste ikasleen
aurrean.
Azkenik, ebaluazio-joko txiki bat egingo dugu. Hainbat baieztapen
dituen orri bat emango diegu ikasleei (bikoteka egitea ere badago)
eta baieztapen bakoitza zein kakao motari dagokion esan beharko
dute (kreolea edo arrotza). Hona hemen hainbat esaldi:
•
•
•
•
•
•
•

1.3

30’

Artaburuen azala gogorra da.
Loreak txikiak dira eta bost petalo ditu.
Landare delikatu bat da, erraz gaixotzen dena.
Aleek inguruan muzilago bigun eta txuri bat dute.
Hazteko klima bero eta hezea behar du.
Maia herriak lantzen zuen kakao mota da.
Munduan gehien lantzen den kakao mota da.

KAKAOAREN JATORRIA

Ikasleei kakao-landarerik inoiz ikusi duten galdetuko diegu: beren herrian, edo oporretan joan direnean, eta abar.
Inork inoiz halakorik ikusi ez badu, aurrera jarraituko dugu. Agian, jatorri edo familia atzerritarra duten ikasleek inoiz
ikusiko zuten halakorik, eta, hala izatekotan, mapa batean kokatuko dira jatorri hauek.
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Jarraian, munduko mapa bat jarriko dugu arbelean
(edo inprimatuta banatuko dugu), ahal dela, ekuatorea eta bi tropikoak marraztuta dituena. Mapa hori aurrean dutela, kakaoa hazteko behar diren bi baldintza
nagusiak azpimarratuko ditugu: beroa eta hezetasuna.
Ikasleei baldintza horiek munduko zein partetan ematen diren adierazteko eskatuko diegu, eta, hortaz, non
izan daitekeen posible kakaoa haztea.
Ikasleak asmatzen doazen heinean, geografiak klima
nola baldintzatzen duen azaltzen joan gaitezke. Behin
hori azaldu ondoren, kakao gehien ekoizten duten herrialdeen zerrenda emango diegu ikasleei eta horiek
mapan identifikatu ditzatela eskatuko diegu.

!

Oharra
Mapamundi moduan Gall-Petersen proiekzioa
erabiltzea iradokitzen da. Modu horretan, ikuspegi Eurozentrikoa alde batera utzi eta proportzioak desberdinak direla ikusiko dute. Gall-Peters-en mapa hemen:
http://www.heliheyn.de/Maps/GallPeters/
GallPeters_E.html

Kakaoa landatzen den herrialdeak
AMERIKA

Bolivia, Brasil, Kolonbia, Costa Rica, Kuba, Ekuador, Jamaika, Grenada, Guatemala,
Haiti, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela, Dominikar Errepublika,
Trinidad eta Tobago.

ASIA eta OZEANIA

India, Indonesia, Malaysia, Papua Ginea Berria, Filipinak, Salomon Irlak, Sri Lanka,
Thailandia, Vanuatu, Vietnam.

AFRIKA

Kongo, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Boli Kosta, Ekuatore Ginea, Gabon,
Ghana, Ginea, Liberia, Madagaskar, Nigeria, Sao Tome eta Principe, Sierra Leona,
Tanzaniako Errepublika Bateratua, Togo, Uganda.

Azkenik, hausnarketarako galdera batzuk egingo dizkiegu ikasleei:

?

??

• Nola heltzen da gurera?
• Badakigu nork ekoizten duen kakaoa?

?’

1.4

• Gure etxetik gertu hazten da kakaoa?

behar
duzuen
denbora
hartu

KAKAOAREN MERKATU GLOBALA.
SAKONTZEKO ARIKETA

?’

Ikasleei gaur egungo kakaoaren merkatu globala aztertzea eskatuko diegu, hurrengo webgunean begiratuz:
“Kakaoaren esportazio- eta inportazio-egoera”:
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Mundial/cacao-y-sus-preparaciones/WD/18

Horretarako, hurrengo galderei erantzun beharko diete:

?

??

• Zein herrialdek inportatzen du kakao gehien (kakao-aleak)?
• Zein herrialdek esportatzen du kakao gehien (kakao-aleak)?
• Zein herrialdek inportatzen du txokolate gehien?
• Zein herrialdek esportatzen du txokolate gehien?
• Ondorioztatu dezakezue modu global batean non produzitzen den kakaoa eta non
jaten den txokolatea munduan? Banaketa hori zergatik gertatzen dela uste duzue?

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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2. saioa (130’)

KAKAOA ETA MERKATARITZA

Matematika, Balio Sozial eta Zibikoak

2.1

50’

KAKAOA TXANPON

Europarrek kakaoa ezagutu zuteneko historia kontatuko diegu ikasleei.
Europarrak eta kakaoa: aurkikuntzaren historia
Munduko gainerako lurraldeetarako, “kakaoaren
aurkikuntzaren” data ofiziala 1502ko uztailaren 30a
da, Kolonek Amerikara egindako laugarren bidaiari
dagokiona –urre bila joan zen bidaia horretan–. Aipatutako egunean, maiak Santa Maria itsasontziari
harrera egitea irten ziren, eta, ehunez eta larruez
gain, beren txanponak eskaini zizkioten Koloni; hau
da, kakao-“arbendolak”. Maiek edari bat egiten
zuten arbendola horiekin.
Kolonek arbendol horietako batzuk berarekin eraman zituen Espainiara itzultzeko bidaian, baina, benetan, urte batzuk geroago izan zuten landarearen
berri, Hernán Cortés Mexikotik Espainiara itzuli zenean.
Izan ere, 1519an, Cortés Mexikoko kostaldean
lehorreratu zenean, Moctezuma enperadore aztekak, urreaz eta harri bitxiez gain, kakao-sail handi bat ere eskaini zion, eta aleak salgaiak zirenez,
nabigatzaileak kakao-aleak trukatu ahal izan zituen,
urre gehiago eskuratzeko.
Kakaoa truke-bitartekotzat erabiltzeak harremanak
eta merkataritza sustatu zituen Erdialdeko Amerika
osoan, eta hori dela eta, aritmetika asko garatu eta
hedatu zen.

Jarraian, Maia eta Azteka herrietako kideek
kakaoa txanpon bezala erabiltzen zutenean
zein unitate erabiltzen zituzten azalduko
diegu:
1 zontle = 400 ale
1 xiquipil= 20 zontle = 8.000 ale
1 karga= 3xiquipil = 60 zontle = 24.000 ale

Maien gainbehera zela eta (K.o. 987-1530), aztekek –Mexikon bizi ziren– haien lurraldeak konkistatu zituzten 1300-1600 epealdian, eta mendean
hartutako lurraldeak zergak ordaintzera behartu
zituzten. Zergak ordaintzeko, kakao-aleak erabil
zitezkeen. Aztekei esker sartu zen kakaoaren landarea historian, kakao-aleak izan baitziren azteken
diru-sistemaren oinarria.
Kakoaren neurri-unitate estandarra, maien garaikoa, karga zen; hau da, 24.000 kakao-arbendol,
gizon batek sorbalden gainean eraman zezakeen
zama, hain zuzen ere.
Karga bat 3 xiquipil ziren (xiquipil bat = 8.000 kakao-arbendol), eta xiquipil bat berriz, 20 zontle
(zontle bat = 400 ale). Xoconochco izeneko herrixkan munduko kakao onenetako bat ekoizten da, eta
garai hartan, 200 kargako urteko kuota ordaintzen
zuen herrixka horrek. Tabascok, berriz, 2.000 xiquipil ordaintzen zituen.
Erdialdeko Amerikan esploratzaile-lanean ibilitako
batek, itzulerako bidaian, gogoratzen zuen 3 kakao-hazirekin ahuakate bat eros zezakeela; 4 kakao-hazirekin, kuia bat; 10 hazirekin, untxi bat;
eta 100 hazirekin, esklabo bat.

Unitate horiek jakinda eta Maia herriaren txanpona erabilita, hurrengoak kalkulatzeko ariketa proposatuko diegu:
• Zenbat kakao ale ziren Xoconochco-ko zerga? (200 karga).

? • Zenbat karga ziren Tabaskoko zerga?(2.000 xiquipil)

??

• Zenbat untxi erosi ditzaket zontle batekin?
• Zenbat kalabaza erosi ditzaket zontle erdiarekin?
• Demagun gaur egun ahuakate batek euro bat balio duela, zenbat euro balioko luke kakao ale batek?

Azken kalkulua eginda, hausnarketarako azken galdera egingo
diegu:

?
28

• Gaur egun kakaoak balio hori daukala uste duzue?
Kakao ekoizleei prezio hori ordaintzen al zaie haien produktuagatik?
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50’

KAKAOAREN LANGILEAK ETA
2.2
	TXOKOLATEAREN MERKATU GLOBALA
Ikasleak lau taldetan banatuko ditugu, eta talde bakoitzari kakaoaren produkzioaren baitako rol bat esleituko
diogu:

1.	Kakao-nekazariak: kakao-landareak
landu, fruituak jaso, haziak atera eta
lehen tratamenduak egiten dizkiote. Haien
produktuak enpresei saltzen dizkiete.
2. Enpresak: nekazariek saldu dizkieten
haziak txokolate-tableta bihurtzen dituzte.
Gero eta txokolate gehiago saldu, gero eta
diru gehiago irabaziko dute, eta horregatik,
publizitatean asko inbertitzen dute eta
kakao-haziengatik ahalik eta gutxien
ordaintzen saiatzen dira.
3. Garraiolariak: produktua toki batetik bestera
garraiatzen dute, bai kakao-haziak eta baita
txokolatea bera ere. Bidaiak oso luzeak dira,
askotan kontinente artekoak ere.
4. Saltzaileak: txokolatea kontsumitzaileei
saltzen diete, enpresei erosita. Haien ardura
da produktua denda eta supermerkatuetan
egotea.

Behin rolak banatuta, marraztutako txokolatezko tableta bat emango diegu ikasleei, eta talde bakoitzari, haien lanagatik, tableta horren zein parte ordaindu
beharko zitzaien erabakitzea eskatuko diegu. Txokolate-tabletak 18 zati ditu, eta rol horietako bakoitzak zenbat jaso beharko lituzketen erabaki beharko dute.

Taldeek beren erabakia hartuta, eta bozeramaile bat izendatuta, lau taldeen artean txokolate-tabletaren banaketa adostu beharko dute. Horretarako, beren taldearentzako erabaki duten “txokolate-soldataren” zergatiak azaldu
beharko dituzte, eta taldeen artean banaketa-adostasun batera heldu.
Adostasuna lortzen dutenean, txokolate-tabletaren zatiak kolore desberdinez margotuko dituzte banaketa nola geratu den irudikatzeko. Tableta hori eskutan, bi galdera hauek egingo dizkiegu:

? • Zuek egin duzuen banaketa justua dela uste duzue?

??

• Errealitatean, banaketa nolakoa dela uste duzue?

Erantzunak landu, irudikatu eta eztabaidan sakontzeko hurrengo datuak emango ditugu:
• Egungo merkatuaren banaketa:

• Bidezko merkataritzan:

7 zati enpresak; 6 zati saltzaileak; 4 zati banatzaileak;
eta zati bakarra nekazariak.

4 zati enpresak; 4 zati saltzaileak; 4 zati banatzaileak;
eta 6 zati nekazariak.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Horrekin batera, Bidezko Merkataritzaren oinarrien azalpen bat eman dezakegu. Azpimarratu beharra dago merkataritza honek bereziki alde batera uzten duela umeen lana, izan ere, kakao-landaketa askotan umeek lan egiten
baitute: altuera gutxi eta esku txikiak izanagatik oso onak direnez kakaoa biltzen, enpresa batzuk umeetaz baliatzen
dira; gutxiago ordaintzen diete, ez dira eskolara joaten, eta abar.

Bidezko Merkataritzari buruzko informazioa:
http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/?lang=eu

2.3

30’

wari jokoa

Wari jokoaren arauak azalduko ditugu eta ikasleek binaka edo launaka jokatuko dute. Jokoa eraman ahal izango
dute, patioan edo etxean jolasteko.

JOLASAREN PRESTAKETA
Jolasteko taula prestatu; bi errenkada izango ditu,
bakoitza sei zulorekin. Orri batean marraztu edo
lurrean egin daiteke. Errenkada bakoitzaren bi alboetan beste zulo bat marraztu edo egin; “jokalariaren etxea” izango da hori. Jokalari bakoitzak 48
kakao-ale izango ditu.
NOLA JOLASTU
Jokalari bakoitzak errenkadetako zulo bat eta aletegi bat izango ditu, eta hor jarriko ditu aurkariari
kendutako aleak. Jolasaren hasieran 4 hazi jarriko
dira zulo bakoitzean (ez jokalariaren etxean). Lehenengo txanda aurreko jolasa irabazi duen jokalariari
egokituko zaio.
Txanda dagokionean, jokalariak etxe bat aukeratu,
hazi guztiak atera, eta aldameneko etxeetan banatuko ditu, bat etxe bakoitzeko, ordulariaren orratzen

30

kontrako noranzkoan. Horrek esan nahi du piezak
hasiera batean ezkerretik eskuinera banatuko direla, eta behin eskuineko azken etxera iristean, haziak aurkariaren errenkadan jarraituko du eskuinetik ezkerrera, eta horrela, hurrenez hurren. Ez duzu
hazirik jarri behar bilduak izan diren etxean.
Ereintzak ere (taularen bira osoa egiten du) hasierako etxera iritsi behar du, eta ez da hazirik jarriko
etxe horretan.
Ereintzaren ostean, azken hazia aurkari baten
etxean jarri bada eta ereintzaren ostean etxe horretako hazi-kopurua guztira 2 edo 3koa bada, etxe
horretako hazi guztiak hartu eta jokatzen ari den jokalariaren aletegian jarriko dira. Hori horrela bada,
egiaztatu egin behar da azken-aurreko hazia aurkari baten etxean jarri den eta guztira 2 edo 3 dauden, eta hala bada, pieza horiek ere hartu egingo dira, eta horrela atzeraka.
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3. saioa (80’)
Balore Etikoak

KAKAOA PROZESATZEA ETA
TXOKOLATE ERREZETAK

!

Oharra
Ikastetxeak baratzea badauka horrekin lotu daiteke, bertako hainbat produktu erabiliz.

3.1

20’

KAKAOA PROZESATZEA

Aurreko saioetan kakaoaren landarea eta haziak ezagutu dituzte ikasleek, baina oraindik ez dakite nola pasatzen den landare izatetik txokolate izatera.
Saio honekin hasteko, ikasleek kakaoaren prozesatzea
zertan den landu beharko dute. Horretarako, hainbat argazki eta testu elkartu eta ordenatu beharko dituzte.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Kakaoa prozesatzearen inguruko ariketa
1.	LANDAKETA. Kakao-kimuak mintegian hazten
dira 30-50 cm dituzten arte, landarea oso delikatua delako eta babestu egin behar delako haizetik, eguzkitik eta euritik.
	Kimuak nahikoa indartzen direnean sailean birlandatzen dira, 30-40 cm-ko zuloak eginda eta
landare baten eta bestearen artean lau kanako
tartea utzita (kana batek 84 cm ditu).
2.	LORAKETA. Kolore arrosa edo zuriko lore txikiak multzo txikitan ateratzen dira enborretik zuzenean edo adar handienetatik. Begi txikietatik
bost hosto edo sepalo eta bost petalo dituzten
loreak ateratzen dira. Loreak 15 egun irauten du
eta epe horretan haizeak edo euli txikiek polinizatu egin dezakete. Landare heldu batek 6.000
lore eman ditzake, baina horietatik % 5 soilik haz
eta hel daiteke.
3.	FRUITUA. Zuhaitzak 5-6 urterekin bilakatzen
dira emankorrak; etekinik handiena 20-30 urterekin ematen dute, eta horrela mantentzen da
40 urte inguru izanarte. Fruituek bi uzta ematen
dituzte urtean (otsaila-martxoa eta apirila-uztaila
Hego Amerikan); udako uztak, oro har, kalitate
handiagoko fruitua ematen du.
4.	UZTA-BILKETA. Fruituen (kakao-buruen) uzta
biltzerakoan, afiliazio-espezieen arabera banatzen dira: kakao kreolea eta kakao arrotza. Hortik
aurrera, aleak bananduta egoten dira, espezieek
propietate eta ezaugarri desberdinak dituztenez
tratamendu desberdinak eskatzen dituztelako.
5.	KAKAO-BURUAK IREKITZEA. Haziei baba ere
esaten zaie. Kakao-buru bakoitzak 20 eta 60
baba artean ditu, errenkada erregularretan jarriak eta glukosa eta fruktosa dituen mami azido
muzilagotsu batean murgilduak.

	Kakao-aleek tamaina desberdinak izan ditzakete: 2 eta 4 cm arteko luzera, eta 1,2 eta 2 cm arteko zabalera, arrautza-forma eliptikoarekin. Kotiledoiak handiak dira, eta kolore morea edo zuri
bizia izaten dute. Kotiledoiak eta enbrioia perisperma fin batez estaliak daude, eta hori ezabatu
egiten da lehorketan.
6. HARTZIDURA. Kakao-aleak zurezko kutxetan
jartzen dira, platano-hostoekin estalita, hartziduran laguntzeko. Plastikozko izara batekin estaltzen da dena, hartzidurak irauten duen bitartean beharrezkoa den berotasuna gordetzeko:
bost egun behar ditu kakao arrotzak, eta zortzi
kakao kreoleak. Prozesu horri esker, haziak ernatu egiten dira, mamia bigundu egiten da, eta
haziak puztu egiten dira eta zapore gozoa hartzen dute. Gutxiegi hartzitzeak zapore mingotsa
uzten du, eta gehiegi hartzitzeak, berriz, zaporegabe uzten du. Aleen egoera zein den ikusteko,
kontrolak egiten dira ausaz egunero, barrualdea
morea izatetik marroia izatera igarotzen den
arte. Aldi horretan, mami zuria urtu eta kendu
egiten da. Ondoren herbizida gisa erabiltzen da,
enborretako goroldioa eta lurzoruko belar txarrak garbitzeko.
7.	LEHORKETA. Lehorketa beharrezkoa da hartzidura eteteko eta hezetasun-maila murrizteko,
hezetasunak lizuna agertzea ekar baitezake.
	Kakao-aleak lehortzeko hiru modu daude:
a) Eguzki bidezko lehorketa.
b) Eguzki bidezko lehorketa berotegian.
c) Lehorketa labean.
Lehortutako produktua zakuetan jarri ondoren,
biltzera bidaltzen da.

Kakaoaren produkzioari buruzko informazio gehigarria:
http://cacaomovil.com/guia/8/contenido/principal-uso/

EKINTZA OSAGARRIA
Errezeta gehienek kakaoari azukrea gehitzea proposatzen dute. Ikasleei etxeko errezeta bati zenbat azukre
jartzen dioten neurtzea eta komertzializatzen diren kakao eta txokolateekin konparatzea eskatu diezaiekegu.
Horrela, eraldatutako hainbat elikagaik duten azukre kopuru handien kontzientzia landu ahal izango da.
Elikagaien azukreari buruzko informazio gehiago: VSF – Bidezko Elikadura Elkartearen 25 gramo kanpainan:
https://justiciaalimentaria.org/25-gramos
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3.2

60’

TXOKOLATE-ERREZETAK

Zenbat txokolate mota ezagutzen dituzten galdetuko diegu ikasleei. Ikasleek hainbat mota aipatu eta gero (beltza,
zuria, fruitu lehorrekin…), ea denak goxoak (azukredunak) iruditzen zaizkien galdetuko diegu. Seguruenik galdera
baiezkoa izango da. Kulturaren arabera kakaoa modu batean edo bestean hartzen dela komentatuko diegu, eta horregatik txokolate pikantea, gazia edo goxoa dagoela ikusaraziko diegu.
Jarraian, ikasleak taldeka antolatuko ditugu eta talde bakoitzak errezeta hauetako bat egingo du. Bideragarria bada,
osagaiak eskola-baratzetik lortu daitezke, edota herriko azokan eta bidezko merkataritzan.
Azkenik, ikasleek prestatutako kakao desberdinen dastaketa egingo dute.

TISTEa
Osagaiak:
-	Artoa: etxean egosi eta
lehortzen utzi.
-	Kakao txigortua. Halakorik ez
egotekotan, kakao xehatua eros
daiteke (bidezko merkataritzan).
- Piperbeltza.
-	Kanela.
-	Azukrea.
- Esnea.

Prestaketa:
1.	Artoa sutan txigortu eta txikitu.
2.	Kakaoa txigortu (halakorik topatu ez
bada).
3.	Katilu batean artoa, kakaoa,
piperbeltza eta kanela nahastu.
4.	Urarekin batera txikitu, pasta lodi bat
egin arte.
5.	Ura eta esnea gehitu.
6.	Azukrea gehitu, nahi adina.

AZTEKA HERRIAREN TXOKOLATEA
Osagaiak:
-	Kakaoa.
- Piperbeltza.
- Txile piperra.
-	Kanela.
-	Azukrea.
-	Ura.

Prestaketa:
1.	Kakao-aleak txikitu.
2. Piperbeltza, txile piperra eta kanela
gehitu, eta berriz ere txikitu.
3.	Ura irakin.
4.	Urari txikitutako osagaiak gehitu eta
bost minutuz egosi.
5.	Azukrea gehitu, nahi adina.

TXOKOLATEA CURRYAREKIN
Prestaketa:
Osagaiak:
-	Kakaoa.
- Esnegaina.
- Currya.
- Zerealak, aukeran.

1.	Kakaoa urtu maria bainuan.
2. Esnegaina berotu, eta currya gehitu.
3.	Urtutako kakaoa eta currydun
esnegaina nahasi.
4.	Aukeran, zerealak orearekin nahasi.
5. Labe-paper baten gainean edo molde
txikietan orearen goilarakadak banatu.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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4. saioa (90’)
Gizarte Zientziak, Hizkuntzak.

KAKAOAREN MITOLOGIA ETA
ISTORIOAK

KAKAOAREN MITO ETA
	ISTORIOEN INGURUKO IKERKETA
4.1
ETA EZAGUTZEN ZABALPENA
45’

Ikasleak hirunaka jarriko ditugu eta kakaoari loturiko mitologia eta
istorioak ikertzea eskatuko diegu:
•	Kakaoaren jatorriaren kondaira (Quetzalcóatl).
•	Kakaoaren uztaren jaiko ohiturak (“hegalariaren” jokoa).
• Beste batzuk.
Behin ikerketa amaituta, talde bakoitzak bere emaitzak aurkeztuko
ditu ikaskideen aurrean.

4.2

45’

KAKAOARI LOTURIKO KONDAIRA
EDO IPUINAK ASMATU

Ikasleek, talde berdinetan antolatuta, kakaoari loturiko kondaira edo
ipuin bat asmatu beharko dute. Kondaira hau asmatzeko ardatz bezala
antzinako kulturak edo gaur egungoak ere erabili ahal izango dituzte.
Talde-lanean kondairaren pertsonaiak, gertakizunak eta tokiak asmatu
beharko dituzte. Gerora, banaka, testu literarioa idatzi beharko dute.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Lehen saioa: kakao-landarearen ebaluazio-testa.
• Bigarren saioa: kakao-txanponen kalkuluak.

Taldekako ebaluazioak
• Bigarren saioa: “txokolate-soldataren” ariketa.
• Hirugarren saioa: txokolatearen errezeta aurrera eramatea.
• Laugarren saioa: kakaoaren kondairaren testua eta aurkezpena.
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05
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

euskal herria

Nondik datoz jaten ditugun jakiak?
Jantokiko elikagaien diagnostikoa
Landutako edukiak

Elikagaien jatorria, Elikagaien garraioaren ondorioak, Ekintzailetza.

Gomendatutako adina

10-12 urte.

Ikasgaiak

Hizkuntza, Matematika, Gizarte Zientziak, Natur Zientziak

Metodologiak

Lan kooperatiboa, Eztabaida, Ikerketa.

Egilea

Arantza Zubizarreta eta Arrate Landa – Luis Ezeiza HLHI (Eskoriatza)

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 3, 4, 5 / A, B, C, D, E, F
•
•
•
•

Ikasketa-helburuak

•
•
•
•
•

Jangelan jaten diren janarien jatorria ezagutzea.
Garraiobide desberdinek ibilbidean isurtzen duten CO2 kopuruaz ohartzea.
Gure elikadurak ingurumenean duen eraginaren hausnarketa egitea.
Gizarte-hedabideak, informazio- eta komunikazio teknologiak eta beste
iturri batzuk erabiliz komunikatzea eta lankidetzan aritzea, informazioa
lortzea, hautatzea eta prozesatzea.
Elikagaien jatorrizko herrialdeak mapan kokatzea.
Zenbaki hamartarrekin eragiketak egitea.
Magnitude bereko ohikoak diren bihurketak egitea.
Argudio-testuaren ezaugarriak ezagutzea.
Argudio-testuak, ahoz erabiltzea.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (?’)
Natur Zientziak edo Gizarte Zientziak

1.1

?’

NONDIK DATOZ ELIKAGAIAK?
DATU-BILKETA

JANTOKIKO MENUKO ELIKAGAIEN SAILKAPENA

Eskolako hiruhileko menua eskuratu ostean, taldeka elikagaiak eta bestelako osagarriak
sailkatzea eskatuko diegu ikasleei.
Datuak biltzeko taulen proposamenak adostea eskatu diezaiekegu. Bertan elikagai/osagarri horientzako zutabe bat eta horien jatorria ipintzeko beste zutabe bat egin beharko dute.

1.2

?’

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

JANTOKIKO MENUKO ELIKAGAIEN jatorria ikertzen

Talde bakoitzak “aditu” bat aukeratu beharko du. Aditu horietako bakoitza sukaldera jaitsi eta, sukaldarien/irakaslearen laguntzarekin, egokitutako elikagaien inguruko jatorria osatzeko eginbeharra izango
du, jakien etiketak edota albaranak kontsultatuz. Informaziorik ezean, Interneten egin daiteke bilaketa.
Taula behin osatuta, taldeko adituak bere taldeari informazioa zabaltzeko zeregina izango du.

2. saioa (180’)

ELIKAGAIEN JATORRIAREN ANALISIA

Gizarte Zientziak, Matematika

2.1

30’

GARRAIOBIDEEN CO2 ISURKETAK

Webgune desberdinetan garraiobide desberdinek isurtzen duten CO2 kopurua bilatzea eskatuko diegu.
Denek erabiliko duten garraiobidea eta iturria berdina izatea adostu beharko dute lehenik.
Garraioaren CO2 isurketen kopurua kalkulatzeko webgune proposamena:
http://www.foodmiles.com/

2.2

90’

ELIKAGAI ETA OSAGARRIEN ETA MENUEN DISTANTZIA

Elikagai eta osagarrien jatorriak munduko mapa batean lokalizatu ostean, ikasleei eskolara bitarteko kilometroak kalkulatzeko eskatuko diegu. Horretarako Google Maps bezalako
erreminta erabili dezakete.
Ondoren, eguneko, asteko edota hilabeteko menuaren distantziaren kalkulua egin dezakete. Estrapolazioak ere egin
ditzakete ikasleko, ikasgelako, ikasmailako edota eskolako
gainerako haurrak kontuan hartuz.
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EKINTZA OSAGARRIA
Distantzien jabetza edukitzeko interesgarria izan daiteke, adibidez, kilometro
horiekin munduari zenbat bira ematen
zaizkion kalkulatzea.
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2.3

60’

JANTOKIKO MENUEN CO2 ISURKETAK

Adostutako CO2/Km-ko isurketa kopuruarekin kalkuluak egiteko eskatuko diegu ikasleei. Taldeka edo bakarka lanak banatuta, egun batekoa, astebetekoa edota hilabeteko kalkulua
egin dezakete.
Datu guztiak jasotzeko taula-proposamen bat hauxe izan daiteke:

!

Oharra
Elikagai edo plater bakoitzak osagarriak
izan ditzake (tomatea, barazkiak, eta
abar) edo ez. Osagarririk ezean, zurian
utzi dagozkion zutabeak.

EGUNA
Platera

Elikagaia

Jatorria

Distantzia
(Km)

Distantzia
CO2
isurketak Osagarria* Jatorria(k)
(Km)

CO2
isurketak

GUZTIRA
CO2
isurketak

1. Platera
2. Platera
Postrea

3. saioa (150’)
Gizarte Zientziak, Matematika

3.1

90’

ELIKAGAIEN GARRAIOAREN
ONDORIOAK ETA PROPOSAMENAK

ZER DA BEROTEGI-EFEKTUA?

Taldeetan antolatuta, berotegi-efektua zer den ikertzea eskatuko diegu, Interneten erabileraz baliatuta. Talde bakoitzaren ezagupenak ikasgela osoari azaldu beharko dizkiote amaieran.

3.2

30’

GARRAIOBIDE DESBERDINEN
CO2 ISURKETAK

CO2-ak ingurumena egiten duen kalteaz jabetu eta garraio desberdinek isurtzen dutena konparatzeko Interneten bilaketa egitea
proposatuko diegu. Talde bakoitzaren ezagupenak ikasgela osoari
azaldu beharko dizkiote amaieran.

3.3

30’

EKINTZA OSAGARRIA
Matematika lantzeko, 2.3 saioko
kalkuluak berriro egin ditzakete
ibilgailu desberdinen CO2 isurketak birkalkulatuz.

BERTAKO PRODUKTUEN EROSKETA BULTZATZEN

Taldeka, egoera hobetzeko proposamenak egitea eskatuko diegu. Gero, ikasgela
osoari zabaldu eta denen artean proposamen zehatzak adostu beharko dituzte.
Adibide moduan proposamen hauek egin daitezke:
• Elikagaiak ahalik eta toki gertuenetik ekarri.
• Garraiobide ekologikoagoak erabili.
• Elikagaiak inguruko dendetan edo baserrietan erosi.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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4. saioa (?’)
Natur Zientziak, Gizarte Zientziak, Balio etikoak

4.1

?’

EZAGUTZEN ZABALPENA

EZAGUTZEN ZABALPENA.
IKASLE-EKIMENA
behar
duzuen
denbora
hartu

?’

Irakasleak ikasleei janaria distantzia luzeetan garraiatzeak
duen eraginari buruz hausnartzea eskatuko die berriz ere, eta
gogorarazi batzuetan gure herrialdean ekoitz daitezkeen jakiak
inportatzen ditugula. Horretaz gain, bertako produktuak kontsumitzearen onurak ere landuko dira.
Ikasleak binaka jarrita beren iritziz janaria garraiatzearen ondorio kaltegarriak gutxitzeko egin behar liratekeen eta egin daitezkeen hiru ekintza nagusi pentsatu eta hautatzea eskatuko zaie.
Azkenik, bikote guztiek beren ideiak aurkeztu beharko dituzte
eta gelakide guztien artean hemendik aurrera gai honekiko hartuko duten konpromiso bat hitzartuko dute.

Infografien inguruko informazioa:      
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/paso-a-paso-como-crear-infografias/40695.html
Infografiak egiteko web orrialdeak:      
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-online-infografias/37194.html
https://www.canva.com/es_es/

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
•
•
•
•

Saio guztiak: Talde-lanetan eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.
Lehen saioa: Jangelan jaten diren janarien jatorria ezagutzen du.
Bigarren saioa: Herrialde desberdinak mapa batean kokatzen ditu.
Bigarren eta hirugarren saioak: Zenbaki hamartarrekin batuketak egiteko gai da, badaki zenbaki
hamartarrekin biderketak egiten eta luzera magnitudeak, unitate batetik bestera ondo eraldatzen ditu.
• Hirugarren saioa: Garraiobide desberdinak isurtzen duten CO2 kopurua ezagutzen du, gure ohiturek
ingurumenean duen eraginaz konturatu da, egoera hobetzeko proposamenak iritzi kritikoz eta argudiatuz
egiteko gai da.
• Laugarren saioa: Ingurumena babesteko prest dago eta era aktibo batean azaltzen da horren alde eta
jasotako informazioa banakako nahiz taldeko ekintzak egiteko erabiltzen du.

Taldekako ebaluazioak
• Hirugarren eta laugarren saioak: Ikerketa-lanen emaitzak eta aurkezpenak. Horma-irudiak edota poster
digitalak.
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06
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

eslovenia

haziak:
nondik datoz eta nora doaz?
Landutako edukiak

Haziak, Biodibertsitatea, GEOak, Multinazionalak, Hazien merkatu globala.

Gomendatutako adina

11-17 urte.

Ikasgaiak

Ingelesa, Natur Zientziak, Biologia, Lur eta Ingurugiro Zientziak.

Metodologiak

Ikerketa autonomoa, Talde-lana, Ideien garapena, Eztabaida gidatua.

Egilea

Institute for Sustainable Development (Euskal Fondoak egokitua)

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 4, 5 / A, C, E

Ikasketa-helburuak

• Hazien garrantziaz jabetzea, elikaduraren, burujabetzaren eta
merkataritzaren aldetik.
• Munduan zehar klima eta lurzoru-baldintza desberdinak daudela ulertzea
eta landareak (uztak, eta abar) askotariko baldintza horietara moldatzen
direla konturatzea.
• Hazi-paketeen etiketak ezagutu eta bertan ageri den informazioa ulertzen
ikastea.
• Hazi organiko, tokiko, tratatu, hibrido eta genetikoki eraldatutakoen
artean bereizten jakitea.
• Elikadura-burujabetzarako hazi egokienak zein diren ikastea.
• Enpresa multinazional handiek hazien ekoizpenean duten zereginaz
jabetzea eta nekazariek hazi horiekiko duten mendekotasunaren –
urterokoa– ondorioen berri izatea, eta ondorioz, munduko hazien
merkataritzaren arazoaren berri izatea.
• Hazi hibridoak edo genetikoki eraldatutakoak erostearen ondorio
globalen berri izatea.
• Ikasleek, biztanle aktiboak diren aldetik, planetaren garapen jasangarria
babestu dezaketela konturatzea.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN

eathink

39

Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (60’) HAZI MOTAK
Natur Zientziak, Biologia edo Lur eta Ingurumen Zientziak

10’

1.1

ZER DA HAZIA?

Sarrera gisa galdera batzuk egingo dizkiegu ikasleei:

?

??

• Zer dira haziak?
• Nola daude osatuta?
• Zer funtzio du ernamuinak?
• Zertarako balio du elikagai-gordekinak?
• Zertarako balio du hazi-azalak?

!

Oharra
Garapen jasangarria, korporazioekiko independentzia eta
bidezko merkataritza izan behar
genituzke beti gogoan, ikasleak
ikasketa-prozesuan gidatzerakoan. Toki zein mundu mailan
biztanle aktiboak izan daitezkeela konturatu behar dute ikasleek,
batez ere kontsumitzaile gisa
elikagai organikoak aukeratzen
badituzte. Elikagai organikoen
ekoizleek hazi organikoak behar
dituzte. Elikagai organikoak erosiz, zuzenean babesten dugu
hazi organiko eta tokiko laborantza, eta horrek planetaren garapen jasangarriago bat sustatzen
du, bai eta gu guztion bizi-kalitate hobea ere.
Jarri arreta berezia hazien merkataritzari buruzko zatietan.

Ikasleei hazien garrantzia azaltzeko, eta galderen erantzunak
asmatzeko, babarrun-hazi bat erabil dezakete. Zuritzean eta
erditik moztean ernamuina, elikagai-gordekina eta hazi-azala
ikusiko dituzte.

10’

1.2

HAZIEN ERNAKETA I

Hazien ernaketaren gaia jorratzeko galdera hauek egingo dizkiegu ikasleei:
• Zer baldintza behar ditu hazien ernaketak? Beroa, hezetasuna, argia, lurra…

?

??

• Gure planetako edozein tokitan ernatu daitezke haziak? Ernatzeko eta landareak hazteko egokiak
ez direla uste duten toki guztien zerrenda bat egin dezakete ikasleek, eta erabaki hori arrazoitu:
basamortuak, mendi-tontorrak, poloak…
• Zer rol dute haziek eta zergatik dira hain garrantzitsuak?
1. Landareen ugalketa.
2. Gizaki eta animalientzako janaria.
3. Biodibertsitatea.
4…
• Hori al da landareak ugaltzeko modu bakarra? Ugalketa begetatiboa landare-ugalketa asexual
mota bat da, hala nola tuberkuluek (patatak), kiribilek (marrubiak) eta aldaxkek (masustak) izaten
dutena; hala ere, ez da hain ugaria hazien ernaketarekin alderatuz.

Amaitzeko, etxetik haziak ekartzeko eskatuko diegu: etxean gordetako haziak, fruituetatik ekarritakoak, erositako hazi-poltsak… Poltsetan ez dauden haziak ekartzekotan,
hazi horiek nondik datozen jakitea eta landareen ezaugarriak ezagutzea eskatuko zaie
(zenbat denboraz erein den etxean hazi mota hori, hazia ateratako fruitua non erosia
den, zein motatakoa…)
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Etxekao
Lan

1.3

10’

HAZIEN ERNAKETA II

Ikasleek etxetik ekarritako haziak mahai gainean jarriko dituzte.
Irakasleak gutxienez hiru hazi-zorro desberdin ekarriko ditu (organikoak, hibridoak eta tokikoak).
Etiketen azalpenerako hazi-zorroen adibide hauek erabili daitezke:

• Hazi organikoak. Lau hazi-zorro hauek adibide bat besterik ez dira.
Jarri arreta erabiltzen dituzten etiketa desberdinetan.

• Hazi hibridoak. F1 seinalea daramatelako
ezagutzen dira – label F1.

• Bertako hazien erregistroa
Hazien Sarea.

Oharra

Ikasleek hazien poltsen etiketak aztertuko dituzte, ezaugarri hauei erreparatuz:
•
•
•
•
•
•

Ereiteko eta uzta biltzeko garaia,
Hazien arteko distantzia,
Esplorazio-data,
Ernaketa,
Kimikoki tratatua izan den ala ez, eta
Hazia sortzeko metodoa (organikoa, hibridoa ala tokiko hazia).

!

Ikasleren batek
tratatutako haziak
ekartzen baditu,
mota horretako
haziak arazotsuak
zergatik diren azalduko du (osasunerako arriskua).

Amaitzeko, bi termino osagarri azalduko dizkiegu: “genetikoki eraldatutako hazia”
eta “landare-hobekuntza”. Haziak bizirik daudela nabarmenduko dugu.
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Hazien inguruko terminoak
Hazia polinizazioaren ondoren sortzen den landarearen zatia
da. Hazien sorkuntza landareen ugalketa-prozesuaren atal bat
da. Haziak ernamuina (enbrioia), endosperma eta hazi-azala
ditu. Haziak mantenugaiak behar ditu garatzeko, eta mantenugai horiek elikagai-gordekinean aurkitzen dira; gordekin horri endosperma deitzen zaio haziak endosperma-ehuna baldin
badu, eta enbrioia deritzo endosperma-ehunik ez badu. Ernaketaren ostean, obuluak hazi bilakatzen dira. Angiospermoetan, haziak obulutegian garatzen dira, eta gimnospermoetan
ez dute egitura finkorik hazian (hortik dator “hazi biluziko landareak” terminoa). Hala ere, koniferoen espezie batzuetan
haziak pinaburuen ezkatez estaltzen dira, garatu ahala.
Barietate autoktonoa (tokikoa) hazi autoktonoz osatua
dago, ez du hazkuntza sistematikorik izan eta sortutako eremuan ugaltzen da.
Gurutzatuak edo hibridoak arraza, barietate, espezie edo
genero desberdinetako gurasoak dituzten ondorengoak dira.
Hibridoak landareak izan ohi dira (adib. arto hibridoa), baina
animalien munduko adibide batzuk ere badaude. Landare hibridoak izurri eta gaixotasunei aurre egiteko lantzen dira, ongi
moldatzen direlako klima-baldintzetara. Helburua “kalitatezko” produktu baten ugaritasuna izatea da.
Hazi hibridoek (F1 etiketadunak) uzta oparoa ematen dute;
baina uztaldi horretako haziak hurrengo urtean landatuz gero,
ez da uzta askorik egongo biltzeko. Hori dela eta, nekazariek
urtero erosi behar izaten dituzte hazi hibridoak. Hazi hibridoak
landatzearen kostua prezioan islatzen da; normalean tokiko
haziak baino garestiagoak izaten dira.

Nekazaritzako landareen
tokiko barietateak eta
barietate autoktonoak
•	Tokiko barietate autoktonoa jatorrizko
material autoktonotik sortua den
nekazaritzako landare-espezie jakin
baten barietatea edo populazioa da.
Ez du hazkuntza sistematikorik izan,
eta tokiko (Euskal Herriko) edo antzeko
baldintza ekologikoetan landu, mantendu
eta ugaltzen da.
•	Tokiko barietatea ere 15 urte baino
gehiagoz tokian hazitako barietate bat
izan daiteke (mahatsondoaren kasuan,
50 urte), haren ugaltze-materiala oraindik
tokian edo hango antzeko baldintza
ekologikotan landu, mantendu eta ugaldu
bada.
• Hazi etxekotuak (tradizionalak) jatorria
atzerrian duten barietate zaharrak dira, 15
urte baino gehiagoz tokian ekoitzi direnak
(50 urte baino gehiagoz mahatsondoen
kasuan) eta tokiko ingurunera ongi
egokituak daudenak; horrez gain, tokiko
edo hango antzeko baldintza ekologikoetan
mantentzen eta ugaltzen dira.

Informazio gehigarria hemen:
http://www.lahuertinadetoni.es/que-son-las-semillas-hibridas-f1/
Genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) material genetikoa aldatuta duten organismoak dira. Hori lortzeko ingeniaritza genetikoko metodo modernoak erabil daitezke, ezaugarri
jakin batzuk dituen gene bat beste organismo batean txertatzeko. GEOen material genetikoa aldatzeko erabiltzen diren
metodoak desberdinak dira gurutzaketan eta birkonbinazioan
baldintza naturalekin erabiltzen direnekin alderatuz. GEOak mikroorganismoak (bakterioak, onddoak eta birusak), landareak
eta animaliak izan daitezke. Genetikoki sarrien eraldatzen diren
landareak artoa, soja, koltza, patata eta tomatea dira.
Hazi organikoak organikoki hazitako landareetatik sortutako
haziak dira. Hazi organikoak ezin dira etorri gai kimikoak erabiltzen dituzten edo jasangarriak ez diren metodoak baliatzen
dituzten baserrietatik.
Landare-hobekuntza landareen bereizgarriak aldatzeko artea eta zientzia da, nahi diren ezaugarriak lortzeko helburuz.
Landare-hobekuntza hainbat teknikaren bidez egin daiteke,
hedapenerako ezaugarri desiragarriak dituzten landareak
hautatzetik hasi eta teknika molekular konplexuetaraino.
Hibridoak landare-hobekuntzaren emaitza dira.
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Zer ikas dezakegu
barietate autoktonoetatik?

Zergatik dira hain garrantzitsuak
barietate autoktonoak?

• Dibertsitatea eta bizitzara egokitzea.
•	Askotariko forma, kolore, zapore eta hazteko
gaitasunak.
• Tokian askotariko hazkuntza-baldintzak ditugu –
klima-baldintzak, lursailen aldapak eta lurzoruaren
konposizioaren dibertsitatea, eta hori askotariko
landareetan (nekazaritzan) islatzen da.
• Jakintza tradizionalen aberastasuna, tradizioa
kultura gisa.
• Norbanako (landare) onenak hautatzea belaunaldiz
belaunaldi.
• Etorkizuneko urteei eta belaunaldiei buruzko
ezagutzak eta ardura.
• Sasoiko janaria.

• Tokiko inguruneko hazkuntza-baldintzetara
egokituta daude.
•	Aurreko arrazoiak direla eta, tokiko
ingurunean aurkitzen diren gaixotasun eta
izurrien aurrean sendotuta egon ohi dira.
• Gene berrien (ezaugarriak) iturri
garrantzitsua dira etorkizuneko
barietateentzat, aurrekoak hobetuz, eta
abar.
• Gure arbasoen ondarearen (kulturala eta
teknologikoa) parte dira.
• Nekazaritzako aniztasun biotikoak
aniztasun biotiko “naturalaren” esanahi
bera du.

4.1

15’

HAZIEN AUKERAKETA ETA ERREGISTROA

Ikasleei eskola-baratzerako egokiak diren haziak aukeratzeko eskatuko diegu, eta horiek leku lehor eta ilun batean
gordetzeko esango diegu, erein bitartean.
Etxean landatutako hazien zorroetan informazio hau adierazi beharko dute: landarea eta barietatea, ekoizpen-urtea
eta hazi hori etxean zenbat urtez landatu den (informazio hori ez badago eskuragarri, etxerako lan bezala eskatu
daiteke).
Horrez gain, hazien erregistro bat sortuko dute ikasleek.

2. saioa (75’)

Ingelesa, Natur Zientziak, Biologia
edo Lur eta Ingurumen Zientziak

2.1

15’

GEOak ETA MULTINAZIONALAK.
NEKAZARIEN EGOERA MUNDUAN

MULTINAZIONALEKIKO MENDEKONTASUNAREN ONDORIOAK

Ikasleekin honako bideoa ikusiko ditugu:

!

‘Bitter Seeds’  (“Hazi mingotsak”) filmaren trailerra (2min. 36s.):     

Oharra

https://www.youtube.com/watch?v=_L6OufpY3Ds

Bideoa ingelesez da

Ikasleekin bideoak lantzeko, hurrengo galderak eztabaidatu daitezke:
• Zer gertatzen ari da Indiako nekazariekin?
• Lehen nekazaritzatik bizi ziren, baina orain ez. Zein izan da aldaketa?
• Aldaketa txarra izan baldin bada, zergatik egin dute?
• Egoera hau Indian bakarrik gertatzen da edo munduko toki gehiagotan?

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN

eathink

43

2.2

15’

HAZIEN MULTINAZIONALEN OLIGOPOLIOA

Ikasleei hurrengo artikulu labur hau irakurtzea eskatuko diegu. Bertan, enpresa multinazionalek hazien merkataritzan dituzten irabazien banaketa ulertzeko bost gako aztertuko dituzte:
“5 Things to Know About the State of GMOs” (“5 gako GEOen egungo egoerari buruz”):
http://blogs.wsj.com/briefly/2014/05/05/5-things-to-know-about-the-state-of-gmos/

Arreta berezia eskainiko zaio 5. paragrafoari, eta bertan estekatzen den grafikoa proiektatuko dugu arbelean:
https://msu.edu/~howardp/seedindustry.html
Grafikoa aztertzeko adibide bezala Monsanto enpresa hartuko da (puntu gorririk handiena, grafikoaren kasuan), eta
ikasleei Monsantoren webgunean sartzeko eskatuko diegu:
http://www.monsanto.com/products/pages/monsanto-product-brands.aspx
Hazi-konpainia handi horrek nekazariei saltzen dizkien beste produktuetara eta horrek konpainiarentzat duen esanahi ekonomikora zuzenduko dugu arreta:
• Zenbat marka eta produktu dauzka?
• Zertarako balio dute?
• Zenbat produktu erosi behako lituzke nekazari batek? Haziak, ongarri (kimikoak), pestizidak…
Horrek guztiak nekazarien lana garestitzen du?
• Enpresa horrek urtean zenbat diru irabazten dutela uste duzu?
Ikasleei nekazarien eginkizunaz pentsaraziko diegu (duten mendekotasunaren
ikuspegitik). Horretarako, hazien munduko merkatuaren balioaren inguruko datu
hauek zabaldu daitezke:

2.3

30’

2014

35 bilioi $

2021 (aurreikuspena) 74 bilioi $

HAZIEN LEGEA

Interneteko “EU Seed Law” (“Europar Batasuneko Hazien Legea”) artikulua banatuko diegu ikasleei eta, banaka,
hazien merkatuarekin lotutako oinarrizko datuak azpimarratuko dituzte:
https://www.arche-noah.at/files/15-03-18_faq_en-1_iga_-_final.pdf
Binaka jarrita artikuluaren gako nagusiak aztertu beharko dituzte. Gaiari buruz eztabaidatuko dute eta hausnarketa
kritikoa egitera bultzatuko ditugu:
• Europako hazien legeria onartzekoa zen, baina azkenean ez da onartu.
Arche Noah elkartearen aburuz, zeintzuk ziren onartu nahi zen legediaren arazo nagusiak?
• Hazien merkatua arautu beharra dago?
• Nola lortu daiteke arau horiek biodibertsitatea ez kaltetzea?
Azkenik, taldeka, toki zein mundu mailako irtenbideei buruz eztabaidatzera animatuko ditugu ikasleak, honakoa nabarmenduz: herrialde gehienetan eta landare gehienen kasuan (oraindik) badugu haziak hautatzeko aukera. Arreta
berezia eskainiko diegu tokiko haziei eta landare-hobekuntza propioari.
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2.4

15’

HAZIEN SAREAK

Ikasleei honako galdera luzatuko diegu:
• Baina, nork idatzi du artikulu hau eta zergatik egin behar diegu kasu?
Artikulua sinatzen duen Arche Noah erakunde austriarrari buruzko informazioa bilatzea eskatuko diegu ikasleei, haren webgunetik tiraka: https://www.arche-noah.at/english
• Nortzuk dira?
• Zein da haien eginkizuna?
• Zein aktibitate egiten dituzte?
• Fidagarria da haien iritzia? Zergatik?
• Zergatik da garrantzitsua horrelako elkarteak egotea?
Amaitzeko, Euskal Herriko Hazien Sarea ezagutzera gonbidatuko ditugu ikasleak:
• Antzekoren bat ezagutzen dugu gure inguruan?
Euskal Herriko Hazien sarea (http://www.haziensarea.org/)

3. saioa (?’)

EZAGUTZEN ZABALPENA. IKASLE-EKIMENA

Natur Zientziak, Biologia edo Lur eta Ingurumen Zientziak

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

3.1

?’

ADIMEN-MAPA

Ikasleek, bakarka edo taldeka, adimen-mapa bat marraztu beharko dute ikasi dituzten termino guztiekin eta horiek
hazien merkatuarekin dituzten harremanekin. Ateratako ondorioen deskribapen bat egitea eskatuko diegu baita.
Biztanle aktibo gisa marraztuko dute beren burua, eta garapen jasangarrian zuzentasuna lortzeko balia ditzaketen
terminoei egingo diete erreferentzia.
Adimen-mapen inguruko informazioa:
http://www.wikihow.com/Make-a-Concept-Map
Egindako adimen-mapa horien zabalpena egin daiteke eskolako gainerako ikasleak, familiak edo ingurukoak ere
ikasitakoaz jabetu daitezen.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Talde-lanetan eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.

Taldekako ebaluazioak
• Hirugarren saioa: adimen-mapak eta horien zabalpena.
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07
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

AUSTRIA

janaria eta historia

46

Landutako edukiak

Janariaren bilakaera historian, Elikaduraren aurrerapausoak, Elikagaien inportazioa/esportazioa, Elikadura-ohituren ondoriozko gaixotasunak (obesitatea),
Gosea munduan eta horren zergatia.

Gomendatutako adina

12-14 urte

Ikasgaiak

Geografia eta Historia, Balore etikoak.

Metodologiak

Talde-lana, Eztabaida, Jolasa.

Egilea

Südwind elkartea (Euskal Fondoak egokitua)

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 4, 5 / A, E, F

Ikasketa-helburuak

• Europako biztanleak historiako aro desberdinetan zehar nola elikatu
diren ikastea.
• Gizakien elikaduran aurrerapausoak emateko zer baldintza eman behar
diren ulertzea.
• Elikadura-aurrerapauso horiek (munduko) gizartean eragiten dituzten
ondorioez hausnartzea.
• Pentsamendu kritikoa lantzen hastea
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (50’)
Geografia eta Historia

1.1

40’

JANARIAREN BILAKAERA
HISTORIAN ZEHAR

JANARIA ETA HISTORIA

Ikasgela taldeetan banatuko dugu. Talde bakoitzak honako argazki-sorta
hau eta argazki horiekin lotutako aroen deskribapenak jasoko ditu. Ikasleen egitekoa aroak kronologiaren arabera ordenatzea eta janariak dagozkien aroekin lotzea izango da. Horretarako, ikasleek historiako liburua
balia dezakete.
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Neolitikoa
Gizakiak jada sedentarioak dira, landare erabilgarriak
landatzen dituzte, hala nola ezkandia eta espelta, eta
etxeko abereak dituzte; esaterako, txerriak eta ahuntzak. Hala ere, ehizara joaten dira, lehentasuna emanez altzeei eta zaldi basatiei. Sua ezagutzen dute eta
duten haragia eta barazkiak kozinatzen eta erretzen
dituzte. Dena den, gizakiaren elikadurak nagusiki begetarianoa izaten jarraitzen du, oreekin eta zopekin.
Kozinatuta, janaria errazago digeritzen da. Orduz
geroztik, giza hortzeria txikiagoa da, eta hizkuntzaren garapenak ere hori bizkortu egingo du.

Erdi Aroa
Europa epeldu egin da. Horren ondorioz, uzta mardulagoa da eta soroak luzaroago landu daitezke.
Baina biztanleria ere izugarri hazten ari da. Hala
ere, goseteek eta izurriek biztanleria jaistea eragin
dute. Abeltzaintzarako eta zerealen laborantzarako
lursail gehiago daude eskuragarri. Haragi-kontsumoa asko hazi da, haragiaren ekoizpenean gorabehera gutxiago daudelako eguraldiaren mendeko
zerealen laborantzan baino. Batez beste, pertsona
bakoitzak 100 kg haragi jaten ditu urtean. Ogia, aldiz, dirudunek besterik ez dute. Jende txiroagoak
orea jaten du oraindik. Biztanleriaren % 80 oraindik landa-eremuan bizi da eta nekazaritzan jarduten du. Landa-eremuko bizitzaren ezaugarria da larrialdi luzeak eta oparotasun-aldi laburrak igarotzea
(udan eta udazken hasieran). Zopak, barazkiak eta
haragia dira elikagai nagusiak.

Erdi Aroaren amaieratik
Frantziako Iraultzara
Kolonek Amerika aurkitu du eta europarrek hegoalde globala kolonizatu dute. Hori eskuragarri dauden
elikagaietan ere nabaritzen da: kafea eta kakaoa
gizarte-maila elitistetara iristen dira. Baina patata
ere Europara iritsi da nabigazioaren bidez, eta azkar bilakatu da oinarrizko elikagai, landatzeko zailtasun gutxi duelako. Zerealak eskuragarri bilakatu
dira berriro, eta haragia noizbehinka jateko aparteko elikagai. Gizarte-maila pobreenetako jendearen
elikagai bakarrak, neurri batean, patatak dira. Modako gozagarri berri batek konkistatu du Europa:
Azukreak!

Frantziako Iraultzatik
XIX. mendearen erdira arte
Industrializazioaren hastapenak makinak eta fabrikak ekarri ditu. Biztanleria hazi egin da, eta Europan ekonomia- eta gizarte-aurrerapenak gertatu
dira. Jendearen lana aldatzen ari da: Hirian, astean
6 egunez eta egunean 12 orduz lan egiten da kotoi-industrian. Jendea alokairuko etxeetan bizi da,
baratzerik gabe, eta batzuetan sukalderik gabe.
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Lehen aldiz, jendea bere soldataren mende dago
elikagaiak erosteko.
Industrializazio hasiberriak jende gehienari asebetetzea segurtatzen dio azkenean. Baina Europa barruan desberdintasun handiak daude: pobreenek
patatak gurinarekin jaten dituzte, eta aberatsenek
haragia, gazta, esnea eta barazkiak erosten dituzte.

XIX. mendearen erditik
Lehen Mundu Gerrara
Industria-produktuak ere plateretara iritsi dira! Elikagaiak makina bidez hobetu dira eta eskala handian ekoizten dira. Orain elikaduraz arduratzen den
zientzia bat ere badago. Hori dela eta, lehen aldiz
jendearen elikadura estandarizatu egin da. Nekazaritzan ere iraultza gertatu da: masa-abeltzaintzak eta zerealen uzta hobeek Europako gosearen amaiera ekarri dute. Gainera, orain elikagaiak
kontserbatu egin daitezke. Une horretatik aurrera,
haragia eta barazkiak guztiontzat eskuragarri dira.
Emakumeak ere lanera joaten direnez, ia inork ez
du etxean jaten. Jende gehienak fabrikako jantokian
edo bestelako jatetxe handietan jaten du. Garai honetan publizitatea jaio da. Maggi izeneko produktu
batek hain publizitate bortitza egiten du, jende guztiak erosten du eta arrakasta itzela lortu du.

Gerraostea 1970 arte
Publizitateak eta AEBekin nazioarteko merkataritza
indartzeak merkatuan produktu berri asko sartzea
ekarri dute. Hozkailua, plater prestatuak eta etxetresna elektrikoak ere etxe guztietan aurki daitezke.
Gehiegi jateko aldia (Fresswelle) hasi da, eskalopearekin, pizza izoztuekin eta zapore-indartzaileekin. Supermerkatuak sortu dira, eta zutik jatea ere
bai. Imbissean mokadua jatearen jatorria patruilan
aritzen ziren okupazio-tropetan dago, zerbait azkar jan nahi izaten baitzuten, esertzeko astirik izan
gabe. Joera hori Europa osora zabaldu da.

Gaur egun
Globalizazioaren eraginez, jendeak munduan dituen
jateko ohiturak berdinduz doaz. Horrez gain, gure elikagaietatik aldentzen ari gara erabat, esaterako, harakintza-prozesua ez delako begi onez ikusten.
Gaur egun, hainbat jateko joera daude Europan.
Alde batetik, janari lasterraren industria dago, hala
nola McDonalds, Subway eta Kentucky Fried Chicken jatetxeak. Beste alde batetik, bioelikagaiek
boom itzela izan dute. Horiez gain, funtzio jakinak
dituzten elikagaiak ere badaude, elikagai funtzional
deritzenak. Horien artean daude light produktuak,
bai eta bakterio aberastuak dituzten jogurtak ere,
osasungarritzat jotzen direnak. Elikaduraren historian lehen aldiz, pertsonek gosearen aldeko hautua egiten dute, argaltzeko.
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Ariketa guztion artean ebatziko dugu, neolitikotik gaur egun arteko janari guztiak sistematikoki errepasatuz eta aipatuz.

Aroa

Jakia
Ilarren, dilisten eta askotariko belarren zopa

Neolitikoa

Zereal-purea ezkandia eta espeltarekin
Barazki-zopa basoko belarrekin

Erdi Aroa

Askotariko haragia

Aro Modernoa

Zekale-ogia gurinarekin
Hestebete-kontserbak

1850 – 1914

Maggi saltsa bizigarria
Eskalopea patata frijituekin

1945 – 1970

Pizza izoztua

1970 – gaur egun

10’

Ogia eta haragi-puska txiki bat
Patatak gatzarekin

1789 – 1850

1.2

Zekalezko zereal-purea

Askotariko bioelikagaiak eta elikagai funtzionalak
Janari lasterra

HAZIEN AUKERAKETA ETA ERREGISTROA

Ikasleei gogoetarako galdera hauek luzatuko dizkiegu:
• Zer iruditu zaizue zaila eta zer erraza?
• Zerk harritu zaituzte?
• Zer ez da argi geratu?
• Zer jaki atsegin duzue bereziki?
Eta zein ez?
Zergatik?
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2. saioa (70’)

ELIKADURAREN AURRERAPAUSUAK

Geografia eta Historia

2.1

40’

HISTORIAKO ARO DESBERDINETAKO BERRIKUNTZAK/BALDINTZAK

Elikaduran aurrerapausoak egotea ahalbidetu duten berrikuntza eta baldintzak ezagutzeko ikasleak taldeetan banatu eta honako txartel-sorta banatuko diegu. Ikasleen egitekoa 1.saioan aipatutako aroen aurretik eman ziren berrikuntzak/baldintzak, –elikaduran aldaketak eragin zituztenak– sailkatzea izango da.

Sua

Abereak edukitzea

Landare erabilgarrien
laborantza

Automobila

Kontinente berriak
aurkitzea

Nutrizioaren zientziak

Landare eta espezia
berrien inportazioa

Hozkailua

Nabigazioa

Kimikaren erabilera
nekazaritzan

Ongarri kimikoa

Elikagai funtzionalak

Kontserbazioa

Bionekazaritza

Trena

Janari lasterra

Klima epeltzea

Lurrun-makina

Amaitzeko, ikasle guztiekin gertakizunak banan-banan eztabaidatuko ditugu. Aro bakoitzean izandako gertakizunak,
edota historikoki garrantzitsuak izan direnak, errepikatu egin daitezke.
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Elikaduran aurrerapausoak egotea ahalbidetu duten
berrikuntza eta baldintzak
Sua

Pertsonek sua menderatzeak bizitza eraginkorki aldatzea ekarri zuen. Ikertzaile batzuen iritziz, aurkikuntza horrekin animalien eta gizakien arteko muga
gurutzatu zen. Gizakiek sua nola bereganatu zuten
ezin da ongi zehaztu. Hala ere, abiapuntu gisa hartzen da gizakiek duela milioi bat urtetik jada sua erabiltzen zutela.

Landare erabilgarrien laborantza/
Abereak edukitzea

Erdialdeko Europan, nekazaritzaren hastapenek
pertsonen bizitzetan eta ekonomia-moduan aldaketa erabakigarria izan zuten: sedentario bilakatu
ziren. Nekazaritza-kultura eta bazka-abeltzaintza
iritsi ziren Ekialde Hurbiletik, han askoz lehenagotik
landatzen baitziren basoko zereal-barietateak. K.a.
5000-6000 urte inguruan hasi ziren han basoko zereal hautatuak landatzen, finkatuta zeuden lekuetatik
gertu. Landaketa hiru bat milurtekotan hedatu zen
mendebalderantz, eta K.a. 4500. urte inguruan iritsi
zen Erdialdeko Europara.

Klima epeltzea

Erdi Aroan, denboraldi bero bat izan omen zen. 1000.
urtetik 1300. urtera, batez besteko tenperaturak 1-2°C
igo ziren. Aldi berean, biztanleria bizkor hazi zen, eta
baliteke horrek tenperatura-igoerarekin zerikusia izatea. Nekazaritza hedatu ahal izan zen eta laborantza
-lurrak iparralderantz zabaldu ziren.

Nabigazioa/Kontinente berrien
aurkikuntza

Lehen itsasontzi nabigagarriak duela 40.000 urte ingurukoak direla jotzen da, hori baitzen pertsonek garai hartan Ozeano Barea igarotzeko zuten modu bakarra, Filipinak, Japonia, Mikronesia, Melanesia eta
Polinesia kolonizatzeko. Nabigazioa, nagusiki, merkataritzako edo gerra-helburuetarako erabiltzen zen.
Kristobal Kolonek XV. mendearen amaieran Amerikara eginiko bidaien ondoren, Europako indarrek
inperio kolonialak eratu zituzten itsasoz bestaldean:
lehenik Espainiak eta Portugalek, eta geroxeago Herbehereek, Erresuma Batuak eta Frantziak ere bai.

Landare eta espezia berrien inportazioa

Kolonizazioaren arrazoietako bat, besteak beste,
landare eta fruitu exotikoen, ehunen eta espezieen
esportazioa zen. Modu horretan iritsi ziren patata,
tomatea, tabakoa eta kakaoa Hego Amerikatik; arroza, piperbeltza eta kotoia Asiatik; eta bananak eta
baliabide mineralak Afrikatik. Hegoalde globaleko
laborantza-lurretan monolaboreak lantzen ziren, esklaboen bitartez. Azkenik, ondasunak Europara garraiatzen zituzten itsasontzian.

Lurrun-makina

Lehen lurrun-makina Thomas Newcomen-ek garatu
zuen 1712an, Ingalaterran. Helburua meategietatik

ura ateratzea zen. 1765ean, James Watt-ek lurrun
-makina hobetu zuen. Makina-arloko beste aurkikuntza garrantzitsu bat iruteko makina izan zen, Spinning Jenny deitua, 1764an Hargreaves-ek asmatua.

Ongarri kimikoa

1841ean, Justus von Liebig alemanak nitrogenoak,
fosfatoak eta potasioak hazkuntza estimulatzeko zuten eragina identifikatu zuen, eta ongarri kimikoa asmatu zuen. Hala, agrokimikaren sortzaile bihurtu zen.

Kontserbazioa

1810ean, Peter Durand ingelesak lehen kontserba
-poto hermetikoa garatu zuen, gaur egun arte aldaketa gutxi izan dituena. Poto horrek garrantzi berezia izan zuen gerrako tropen elikaduran.Gaur egun
ere, elikagai-kontserba aukera zabala aurki daiteke
supermerkatuetan. Elikagaiak fresko daudela prozesatzen eta ontziratzen badira, kontserba-potoek
aromei eta bitaminen zati bati eusten diete hainbat
urtez. Hala ere, ez dira bost urteko iraunkortasun minimora iristen, bitamina gehienak hiru urtetan ahultzen baitira.

Trena

Lehen trena 1821ean joan zen Stocktonetik Darlingtonera, Ingalaterrako errailetan barrena. Trenaren ideia
oso ezagun bilakatu zen denbora gutxian, eta laster
esportatu zen AEBetara. Han, trenaren bidez mendebaldeko lurretarantz hedatzeko aukera zegoen.

Automobila

1886an, Carl Benz alemanak barne-errekuntzako
motordun lehen autoa asmatu zuen. 1900etik aurrera, motordun autoak lor-aberez edota zaldiz tiratutako gurdiak ordezkatuz joan ziren. 1950etik aurrera,
Mendebaldeko Europan masa-motorizazio deritzonaren aroa hasi zen.

Nutrizioaren zientziak

Nutrizioa zientzia beregain bilakatu zen arte, kimikariak aritzen ziren arlo horretan. Gure janariaren
konposizio kimikoa aztertzen zuten. XIX. mendetik
ezagutzen dugu gure elikagaien oinarrizko osaera:
proteinak, koipeak eta karbohidratoak. Hala ere, orduan elikaduraren kalitatea hartutako kaloria-kopuruaren arabera neurtzen zen. Gerora, beste adierazle garrantzitsu batzuk aurkitu ziren, hala nola
bitaminak eta oligoelementuak.

Hozkailua

Carl von Lindek 1876an garatutako Linde sistemak
lehen hozkailua garatzea ahalbidetu zuen. Izotz artifizialak ospe handia lortu zuen garagardotegietan
(egin zuen negu epelari esker ere bai). Aurrerapena
egina zegoen.

Kimikaren erabilera nekazaritzan

Uzta hobetzeko baliabide kimiko gehiago erabiltzea
da, dela lurzoruan, dela abereetan. Alde batetik,
substantziak gehitzen dira, hala nola lurzorua elika*Hurrengo orrialdean jarraitzen du.
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garriago bihurtzeko; bestetik, pestizidak eta herbizidak erabiltzen dira, intsektu eta onddo jakin batzuk
landare erabilgarrietatik aldenduta mantentzeko.

Janari lasterra

Janari lasterra efizientziaren asmakizun bat da.
Jendeak lan asko egiten du eta denbora gutxi izaten du etxean otorduak prestatzeko. Janari lasterreko jatetxeak, janari azkarra, beroa eta eskuragarria
eskaintzen dutenak, laster egin dira ezagun. Janari lasterreko jatetxe-kate handiena McDonalds da.
Talde estatubatuarra 1940an sortu zen, eta Austriako lehen filiala 1977an ireki zen Vienako Schwarzenberg plazan. McDonaldsek 34.000 jatetxetik
gora ditu 118 herrialdetan.

Elikagai funtzionalak

Elikagai funtzionalak osagai gehigarriekin aberastuta dauden eta osasunean ondorio positiboak dituz-

ten elikagaiak dira. Hala ere, osasunean dituzten
aparteko eraginak ez dira zientifikoki nahikoa frogatu. Horien adibide dira, esaterako, jogurt probiotikoak, A, C eta E bitaminekin osatutako fruta-zukuak
eta Omega 3 gantz-azidodun eta iododun ogia.

Bionekazaritza

Naturarekiko arduratsua den laborantza mota bat
da, ondoren egiten den elikagaien tratamendua
jakintza ekologikoetan oinarrituz eta ingurumen
-zaintzaren arloan gauzatzen duena. Era berean,
landareak babesteko agente artifizialak, ongarri mineralak eta ingeniaritza genetikoa erabiltzea ukatzen dute nekazariek. 2013an, nekazaritza-erabilerako lurren % 1 soilik kudeatu zen ekologikoki.
Azalerari dagokionez, nekazaritza ekologikoaren
ehuneko altuenak Austrian (% 19,5) eta Liechtensteinen (% 31) daude.

30’

PATATA: ELIKADURAREN
2.2
	AURRERAPAUSOEN ADIBIDEA

ikasle helduagoentzako
aldaera

Elikadura-aurrerapausoak eragin dituzten gertakizunen adibide eredugarri
bat patata izan daiteke, landare berrien nabigazioaren/inportazioaren erakuslea baita. Ikasleek binaka ipini eta patatei buruzko lan-orri hau banatuko diegu. Ikasleek testua irakurri beharko dute eta, gero, binaka, zalantzak argitu.

A3 neurriko paper batean edo digitalki, ekintzen infografia bat osatu
dezakete.

Patataren historia
Lehen patatak, jatorriz kakahueteen neurria eta sustrai pozoitsuak zituztenak, Inkek landatzeko baliatu
eta jangarri egin zituzten, K.a. 10000. urtean Ande
mendietan (Hego Amerikan).
XVI. mendean, Espainiako indar kolonialek Hego
Amerikatik Europara itsasoz ekarri zuten patata.
XVIII. mende hasierara arte, patatak landare pozoitsutzat jo zituzten. Frantzian, landare horien laborantza debekatu ere egin zen.
1746an, Frederiko II. Prusiakoak, jada patataren erabilgarritasunaren jakitun zenak, lehen patata-eskakizuna egin zuen, gertatzen ari zen gosete jarraituari
aurre egiteko. Hauxe zen lema: “Toki bat libre baldin
badago, patata landatzeko erabiliko da (…)”
Barietateen aniztasuna eta laborantza
Milaka patata-barietate daude, eta besteak beste,
koloreagatik, tamainagatik eta zaporeagatik desberdintzen dira. Azken 100 urteetan, barietateak % 90
baino gehiago murriztu dira. Horren arrazoi nagusia
supermerkatuak dira, guztira masa-laborantzan erabiltzen diren 15-20 barietate besterik ez baitituzte
saltzen. Barietate berrien xedeak forma polita, azal
gogorra eta izurriei aurre egiteko erresistentzia izatea dira.
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Patatak ekaina hasieratik udazkenera bitartean landatu daitezke, barietatearen arabera. Garatzeko, lurzoruak gutxienez 8°C-tan egon behar du eta belar
txarrik ez du izan behar. Orduan, patata-landareak
lurzoruan 15 cm-ko sakoneran landatzen dira.
Pataten arloko ekonomia
Urtean 330 milioi tona patata jasotzen dira. Ekoizle
nagusiak Txina eta India dira. Pataten % 60 elikagai
gisa erosten da. Gainerako % 40a papera, kartoia,
itsasgarriak, bioplastikoa edo bioerregaiak egiteko
erabiltzen da.
Austrian, pertsona bakoitzak urtean 60-70 kg patata
jaten ditu. Kopuru horren ia erdia industrialki tratatutako produktuetan jaten da; esaterako, txip-patatak, patata frijituak eta bestelako produktu izoztuak.
Patata-zale handienak errusiarrak dira, urteko batez
besteko 250 kg-ko kontsumoarekin. Horien atzetik
Ukrainia dago, urtean 200 kg-ko kontsumoarekin.
Patataren berezitasunak
Patatak gariak dituen proteinen bikoitza du. Urte
osoa iraun dezake, eta almidoi, bitamina, mineral eta
landare-zuntz asko du. Tuberkuluak nahiko azkar
garatzen dira urtaldi batean zehar, eta landatzeko
errazak eta merkeak dira. Horrez gain, luzerako
asebetetzen dute.
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3. saioa (50’)

GOSEAREN AMAIERA?

Geografia eta Historia, Balore etikoak

3.1

15’

GOSEAREN INGURUKO HAUSNARKETA

Gaiari hasiera emateko, 1.1.saioko “Gaur egun” txarteleko azken esaldia
irakurriko dugu. Horri lotuta, goseari aurre egiteko moduetan munduan desberdintasun handiak daudela azaldu dezakegu.

3.2

35’

GOSEA HAUTU BEZALA

Ikasgela hainbat taldetan banatu eta 1, 2 eta 3 zenbakiak arbelean idatziko
ditugu, elkarren artean nahikoa distantzia utziz. Ondorengo galderak banan-banan irakurri eta bakoitzaren erantzun posibleak eskainiko dizkiegu
ikasleei. Talde bakoitzak erantzun egokia zein den eztabaidatu beharko du
eta taldekideetako bat adostu duten erantzunaren zenbakiaren azpian jarri
beharko da arbelean.
Erantzuna eman aurretik, ikasleekin talde osoan galderaren edukiari buruz
hausnartzea gomendatzen da.

Zer dira zibilizazioaren gaixotasun
deritzenak?

2013an, zenbat jendek zuen
gehiegizko pisua munduan?

1) Bereziki eremu oso populatuetan agertzen diren
eta erraz kutsatzen diren gaixotasunak, hala
nola gripea.
2) Bizimodu aberatsaren eraginez herrialde
jakin batzuetan ohikoak diren gaixotasunak;
esaterako, txantxarra, bihotzeko gaixotasunak,
pisu-gehiegitasuna edo -gutxiegitasuna,
biriketako minbizia edo nahasmendu psikikoak.
3) Toki jakin batzuetan bizitzeagatik agertzen diren
gaixotasunak, azpiegitura batzuk falta izaten
direlako, hala nola ura kutsatuta dagoelako.
Erantzuna: 2)
Termino orokor horrek iparralde globaleko herrialdeetan hegoalde globalekoetan baino askoz ohikoagoak diren gaixotasunak hartzen ditu bere barnean. Oraindik aztertzen diharduten arren, uste da
ditugun bizi-baldintzek, hau da, elikagaiak etengabe eskuratzeko aukerak eta elikagaien prozesatze
industrialak, industriaurreko garaietan ia existitzen
ez ziren zenbait gaixotasun eragiten dituztela.

1) 600 milioi pertsonek
2) 1 miliar pertsonek
3) 1,4 miliar pertsonek
Erantzuna: 1)
Gehiegizko pisua deritzo 25etik gorako gorputz-masaren indizea (GMI) izateari, eta obesitatea 30etik
gorako GMIa izateari. 2013an, 671 milioi pertsonek
zuten obesitatea. Zenbat eta pisu gehiago izan, gaixotasun batzuk izateko arriskua gehitu egiten da;
adibidez, diabetesa, minbizia eta gaixotasun kardiobaskularrak.

Zein dira gehiegizko pisua izateko
arrazoiak?

(Oharra: Erantzun bat baino gehiago dira posible)
1) Jendeak gero eta denbora gutxiago izatea
jateko, eta beraz, produktu prestatu koipetsuak
jatea.
2) Jendeak gehiegi jatea, beti janaria eskuragarri
duelako.
3) Gaur egun, jendeak ia 250 metro baino gehiago
ez egitea oinez, eta pisua hartzea.
*Hurrengo orrialdean jarraitzen du.
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Erantzuna: 1) eta 3)
Produktu prestatuak sarritan iruzurrak izaten dira:
kaloria, gatz, azukre eta koipe asko dutelako, baina
oro har beste substantzia nutritibo gutxi dutelako.
Horren ondorioetako bat elikaduran hutsuneak izatea da, behar beste kaloria hartuta ere. Elikadura
desegokiaz eta jarduera fisiko urriaz gain, aurre
-joera genetikoa, estresa, lo-gutxiegitasuna eta botika jakin batzuk hartzea dira gehiegizko pisuaren
eta obesitatearen kausetako batzuk.

2013an, zenbat jendek pairatu zuen
gose kronikoa?
1) 500 milioi pertsonek
2) 795 milioi pertsonek
3) 1 miliar pertsonek
Erantzuna: 2)
Lurrean 7 miliar pertsona baino gehiago bizi gara.
Hortaz, munduan bederatzi pertsonatik bat gauero goseak joaten da lotara. Gosea munduko osasun-arriskurik handiena da. Urtean jende gehiago
hiltzen da gosez, hiesarekin, malariarekin eta tuberkulosiarekin baino.

Zein dira munduko gosearen
zergatiak?

(Oharra: Erantzun bat baino gehiago dira posible)
1) 7 miliar pertsonentzat adina janari ezin ekoiztea.
2) Burtsan elikagaiekin salerostea.
3) Garapen-bidean dauden herrialdeetako
lursailak ondoren beste herrialde batzuetara
esportatzeko elikagaiak landatzeko erabiltzea.
Erantzuna: 2) eta 3)
Munduko herrialde txiroenetan, elikagaien batez
besteko gastua diru-sarreren % 60 eta % 80 artekoa da. Herrialde industrial gehienetan, diru-sarreren % 10etik % 20ra bitartekoa izaten da. Garapen
-bidean dauden herrialdeei bereziki eragiten diete
burtsetako prezioen gorabeherek. Burtsetako salerosketa geldituko balitz eta jendeak lursailak behar
pertsonaletarako erabiltzeko aukera izango balu,
gosea ez litzateke hain arazo larria izango. Horrenbestez, gosea konpondu daitekeen munduko arazo
handiena da.

Non bizi da goseak dagoen
jende gehien?
1)	Afrikan
2) Asian eta Pazifiko inguruan
3) Hego Amerikan
Erantzuna: 1)
Gosea sufritzen duen jende gehiena (% 98) garapen-bidean dauden herrialdeetan bizi da: 511 milioi
Asian eta Pazifikoko eremuan, eta 232 milioi Afrikan. Biztanle guztietatik gosea sufritzen dutenen
ehuneko altuena, ordea, Afrikan dago: % 20 da.

Zer zerikusi du gure elikadurak
hegoalde globaleko gosearekin?
1) Garapen-bidean dauden herrialdeetan ekoizten
diren elikagaiak jatea eta edatea atsegin
dugu, hala nola bananak, arroza, kakaoa eta
laranja-zukua.
2) Ez du zerikusirik. Hemen jaten dugunak ez die
eragiten garapen-bidean dauden herrialdeetako
biztanleei.
3) Gure janari guztia jaten ez dugunean,
soberakinak bidal ditzakegu, hegoalde
globaleko jendeak jateko gehiago izan dezan.
Erantzuna: 1)
Elikagaiak maneiatzeko dugun modu xahutzailea
dela eta, beti gehiago ekoitzi beharra dago. Lursail
gehiago erabiltzen dira gure elikagaien eta bazkaren laborantzarako. Hala, hegoalde globaleko
nekazariek jada ezin dituzte lursail horiek beren
beharrak asetzeko erabili. Elikagai biologikoak eta
bidezko merkataritzakoak erosteak ere hegoalde
globaleko nekazariei babesa ematen die. Horren
bidez, gehiago irabaziko lukete, soroetan lan egin
beharra duten haurrek –familiei laguntzeko– eskolara joateko aukera izango lukete eta lurra iraunkortasunez landuko litzateke.
Bestalde, janariaren zati bat utzi eta hegoalde globalera bidaltzeak ez du laguntzen; alde batetik, elikagaiak txartu egingo liratekeelako helmugako herrialdera iritsi orduko, eta bestetik, herrialde horiek
atzerriko produktuen mendekotasuna garatuko luketelako. Auto-ekoizpena iraunkorragoa da.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Talde-lanetan eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.

Taldekako ebaluazioak
• Bigarren saioa: Infografiak eta horien aurkezpenak.
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08
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

austria

munduko kola-freskagarriak
Landutako edukiak

Edari komertzialak, Kontsumo arduratsua, Elikagaien merkataritza multinazionala.

Gomendatutako adina

13-15 urte.

Ikasgaiak

Balio etikoak eta Ekonomia. Geografia, Historia, eta Biologia ere zeharka
lantzen dira.

Metodologiak

Talde-lana, Ideia-zaparrada, Jolasa, Eztabaida gidatua, Ikerketa autonomoa.

Egilea

Südwind elkartea (Euskal Fondoak egokitua).

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 3, 4, 5 / C, E

Ikasketa-helburuak

• Gazteen gustuko diren edari-freskagarriak era kritikoan aztertzea.
• Edarien merkatu globalaren egiturei eta kontzentrazioari buruzko
ezagutzak lortzea.
• Markek duten indarrari eta kontsumitzaile gisa dugun portaeraren
garrantziari buruz hausnartzea.
•	Kola-edarien osagaiei buruzko eta munduko historian izan duten
eginkizunari buruzko ezagutzak lortzea.
• Ekoizpen- eta merkataritza-bide alternatiboak ezagutzea.
• Informazio-iturri desberdinak ulertzea eta aztertzea.
• Informazioa norbere kabuz bildu, prestatu eta aurkeztea.
•	Argudioak eta ikuspuntu desberdinak formulatu eta adieraztea.
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (60’) KOLA-FRESKAGARRIEN KONTSUMOA
Ekonomia

10’

1.1

FRESKAGARRIAK ETA GU

Gaia kokatzeko ikasleek galdera hauei buruz eztabaidatuko dute binaka:

?

??

• Zer edari duzue gustukoen?
• Zenbat freskagarri edaten duzue astean?
• Gazteek freskagarri gehiegi edaten duzue?
• Freskagarri bat edatean, ba ote dakigu zer hartzen ari garen?

Emaitzak txarteletan idatzi eta ikasgelan aurkezteko eskatuko diegu. Emaitza
guztiak poster edo taula batean zintzilikatuko dira eta denen artean hausnartu.
Freskagarrien gaia edari bakar batean zentratzeko, kola-freskagarrien inguruan azterketa bat egitea proposatuko diegu ikasleei.

EKINTZA OSAGARRIA
Freskagarrien arazoaren tamaina ondo ikusteko, ikastetxean,
etxean eta haien inguruan
inkesta bat egitea proposatu
diezaiekegu ikasleei Matematika klasean. Ikasle guztien
erantzunetatik estatistikak atera
daitezke, diagrametan grafikoki
adierazi eta emaitzak ikastetxean plazaratu daitezke.

1.2

30’

COCA-COLA QUIZ!

Ikasleekin kola-freskagarriaren marka famatu honi buruzko galdera-erantzunen lehiaketa bat egingo dugu. Horretarako, galdera eta erantzun anitzak proiektatuko ditugu. Ikasleek, hautatzen duten erantzunaren arabera, gelako
iskina batera mugituko dira (A, B eta D bezala markatuko dira gelako izkinak).
Galdera bakoitza erantzun eta gero, erantzunen zergatiari buruz eztabaidatu beharko dute ikasleek, beren iritzia
azaltzeko.
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1.	Zein dira munduko hiru edari-marka
indartsuenak?

4.	Non edaten da Coca-Colaren edari
gehien?

a) Coca-Cola, Nescafé, Monster.
b) Coca-Cola, Pepsi, Red-Bull. → erantzun zuzena.
c)	Kas, Coca-Cola, Pepsi.
Hausnarketarako: Zergatik dira horren indartsuak
marka horiek? Nola lortu dute merkatu mundiala
bereganatzea?

a)	AEBetan, Australian eta Alemanian
b) Mexikon, Txilen eta Panaman → erantzun
zuzena.
c) Indian, Txinan eta Errusian
Hausnarketarako: Zergatik uste duzue edaten
dela horrenbeste herrialde horietan? EABetako enpresa bat izanda, nola lortu du mundu osoan zabaltzea?

2.	Zenbat marka ditu Coca-Cola
konpainiak?
a) 55 marka
b) 100 marka
c) 550 marka → erantzun zuzena.
Hausnarketarako: Marka guzti horiek enpresak
berak asmatu dituela edo beste marka txikiagoak
erosi dituela uste duzue? Zergatik interesatzen zaie
enpresa handiei marka asko izatea?

5.	Zenbat litro ur behar dira Coca-Cola
litro bat ekoizteko?
a) 1 litro
b) 2 litro → erantzun zuzena.
c) 8 litro
Hausnarketarako: Asko edo gutxi iruditzen zaizue? Eta jakinda zenbat edari saltzen dituzten egunean (ikusi 3.galdera)?

3. Coca-Cola konpainiaren zenbat edari
kontsumitzen dira egunero mundu
osoan?
a) 190.000
b) 1.9 milioi
c) 1.9 mila milioi → erantzun zuzena.
Hausnarketarako: 25 milioi edari saltzen dira egunean Estatuan, hau da, biztanleriaren erdiak baino
gehiagok edaten du horrelako edari bat egunean.
Zergatik edaten dugu horrenbeste?

20’

KOLA-FRESKAGARRIAK
1.3
	MUNDUAN
Ikasleei bertako kola-freskagarri markaren bat ezagutzen ote duten galdetuko diegu, eta munduan existitzen diren kola-freskagarrien aniztasuna irudikatzeko
joko bat proposatuko diegu: munduko kola-freskagarri
desberdinen argazkiak hartuko dituzte eta marka bakoitza zer herrialdetakoa den asmatu beharko dute. Argazki-proba hori denen artean edo talde txikitan egin
daiteke (argazki-multzo bat taldeko).

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Munduko kola-freskagarrien adibideak
• Afri-Cola (“Afrikako kolatik” datorrena) Alemaniako marka bat da.
• Baikal 70eko hamarkadan garatu zen Sobietar
Batasunean, Coca-Colaren arerio gisa. Edari
errusiar hori Alemaniako WOSTOK freskagarriaren eredua izan zen (errusieraz “Ekialdea” esan
nahi du”), 2009an merkaturatu zena.
• China Cola ez da Txinakoa, AEBetakoa baizik.
Produktuak belar txinatarrak dituelako darama
izen hori.
• Coca Colla Energy Boliviako freskagarri bat da.
Oinarrizko osagaia koka-hostoarekin egina du.
Edaria koka lantzen duten nekazarien ekimenez
sortua da, koka erabiltzeko legezko moduak hedatzeko asmoz.
• Cockta Esloveniako freskagarri bat da; osagaien
artean basa-arrosen arkakaratsak, hamaika belar desberdin, limoia eta laranja ditu. Cocktak
ez du ez kafeinarik ez azido fosforikorik. Cockta
izenak osagai desberdinen “koktelari” egiten dio
erreferentzia. 1950eko hamarkadaren hasieran
sortu zen atzerriko beste antzeko produktu batzuekin lehiatzeko.
• Cola Turka 2003an sartu zen merkatu turkiarrean. Irakeko gerrak eta horren eraginezko
Amerikaren aurkako sentimenduak Cola Turkaren salmenta sustatu zuten.
• Costa-Rica Cola Alemaniako EL PUENTEK (bidezko merkataritzaren inportatzaile eta banatzailea) ekoitzitako bidezko merkataritzako kola da.
Azukrea Costa Ricako nekazarien kooperatiba
txiki batekoa da.
• Future Cola Txinako hirugarren freskagarri-ekoizle handiena da (Coca-Colaren eta Pepsiren atzetik). Ingelesezko “Future Cola” izenarekin saltzen
da, “Txinako jendearen kola propioa” edo “Etorkizuna hobea izango da “ moduko esloganekin.

Jokoaren aldaera posibleak
1.	Argazkiak eta herrialdeen izenak banatu
ikasleei eta bikoteak behar bezala
osatu.
2.	Kola irudiak mapamundi batean kokatu
geografia lantzeko.

•	Inca Kola: Edariaren osagai nagusietako bat
limoiondotik dator. Inca Kola da zenbait herrialdetan Coca-Colak baino merkatu-zati handiagoa hartzen duen freskagarri gutxietako bat.
Era berean, Coca-Colak partaidetza du Inca
Kolan.
• Kofola Txekoslovakian garatu zen 1960ko hamarkadan, kafea txigortzean sortutako kafeina-soberakinari erabilera bat emateko asmoz.
Txekiar Errepublikan eta Eslovakian Kofola da
Coca-Colaren eta Pepsiren aurkari nagusia.
2008an enpresa poloniar batekin batu zen, eta
ordutik Polonian kokatuta dago.
• Kola Román Kolonbiako Karibeko kostan kontsumitzen da batik bat.
• Mecca-Cola: 2002an, Mecca-Cola alternatiba “ez-mendebaldar” gisa iritsi zen merkatura.
AEBetako markekin lehiakorra izateko estiloko
etiketa mantentzen du. Produktua Frantzian garatu zen, baina konpainia Dubain dago, Arabiar
Emirerri Batuetan. Izena Mekatik dator, Islameko
toki sakratuenetik.
• Thums Up 1977an merkaturatu zen Indian, Coca-Colaren eta atzerriko beste konpainia batzuen aurkari gisa. Thums Up Coca-Colak erosi
zuen 1993an.
• TuKola Kubako marka bat da, eta Italian ere saltzen da.
• Zamzam Iraneko freskagarri bat da. Hasieran
Pepsik ekoizten bazuen ere, konpainia banandu egin zen 1979ko iraultza islamiarraren eraginez. Zamzam Iranen eta inguruko herrialdeetan
saltzen da, Coca-Cola eta Pepsi bezalako edari amerikarren alternatiba gisa. Edariaren izena
Mekako meskita handiaren patioko Zamzam putzutik dator.

Taldeek lortutako emaitzak aurkeztu beharko dituzte
jarraian. Erantzun egokiak eman eta marka bakoitzari
buruzko informazio osagarria eman dezakegu.
Behin jokoa amaituta, hurrengo galderaren inguruan
hausnartu eta eztabaidatu beharko dute ikasleek:

?

??
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• Horrenbeste kola-freskagarri egonda, zergatik kontsumitzen da horrenbeste marka
bakarra (edo bi)?
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2. saioa (260’)
Balore etikoak

KOLA-FRESKAGARRIEN
PROBLEMATIKA ETA ALTERNATIBAK

EKINTZA OSAGARRIA
Ikasleak taldeka jarri ditzakegu eta kola-freskagarriaren gaineko ikerketa eta
eztabaidari ekingo diote, hiru gai bereizgarriri erreparatuz:
• Osagaiak: zergatik mantentzen gaitu esna, zergatik ez da osasuntsu.
• Ur-kontsumoa eta ur-konfliktoak.
• Ekoizleen lan-baldintzak eta eskubideak.
Jarraian, gai bakoitza lantzeko honako jarduera hauek proposatzen dira.
50’

2.1

KOLAREN OSAGAIAK

Kola-freskagarriek zer osagai dituzten galdetuko diegu
ikasleei. Erantzunak bilatu eta zerrenda osatzen lagunduko diegu.
Ondoren, ikasleekin kolaren ohiko osagaien ondorioei
buruz eta osagai horien jatorri diren edo iraganean
izan diren landareei buruz eztabaidatuko dugu. Taldeka, ikasleek galdera hauek argituko dituzte, informazio-orriak erabiliz:
1. Zergatik mantentzen zaitu esna kola
-freskagarriak?
- Jatorriz, zer landarek izan dute efektu
suspertzailea?
- Zer aldatu da osagaiei dagokienez
eta nola mantentzen zaitu esna kolak
gaur egun?

?

??

2. Kola kaltegarria al da osasunerako?
Bilatu kolak osasunerako dituen ondorio kaltegarrien
aldeko eta kontrako argudioak, batez ere azukrearekin
lotuak.

Kola-freskagarrien oinarrizko osagaiak
(etiketak eraman daitezke klasera):
•	Ura,
•	Azukrea,
•	Azido karbonikoa (gustu burbuilatsuaren eragilea),
• E150d koloragarria (kolore iluna karamelo-kolorea),
•	Azido fosforikoa,
• Zaporea
•	Kafeina.
Oharra: Kola-freskagarri desberdinak ekoizteko
errezeta zehatzak sekretuan gordetzen dituzte
ekoizleek.
Ur eta azukre mota desberdinak erabiltzea da
munduko bazter bakoitzean kola-freskagarriek
zapore desberdina izatearen arrazoia. Asian, orokorrean, kanabera-azukrea erabiltzen da, Europan erremolatxa-azukrea eta AEBetan arto-jarabea.

Zergatik mantentzen zaitu esna
kola-freskagarriak?
1886 inguruan, John Pemberton amerikar botikariak
edari bat garatu zuen Atlantan. Coca-Cola izena jarri
zion, zituen bi osagaiengatik: koka-hostoa eta kola-hurra.
Koka-landarea Andeetan hazten da, Hego Amerikan.
Duela mila urte baino gehiagotik erabili izan da han
koka, batez ere erlijio-ospakizunetan eta medikuntzan.
Hostoak murtxikatuz, jendeari mendiko altitude handietan ere lan egitea ahalbidetzen zion. Espainiar konkistatzaileek biztanleria esplotatzeko erabili zuten koka.
Boliviako zilar-meategietako esklaboei koka-hostoak
ematen zizkieten jateko. Haietako asko meategian lanean hil ziren.
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Europan, zientzian eta medikuntzan erabiltzen zen
koka. 1855ean, kokaina lortu zuten landarearen hostoetatik eta medikuak hori erabiltzen hasi ziren, esate baterako, Sigmund Freudek. XX. mendean kokaina
festarako droga bihurtu zen. Droga-gehiegikeriari aurre egiteko, AEBak behin eta berriz saiatu dira atzerriko
iturriak suntsitzen. Kolonbiako legez kanpoko koka-sailak glifosatoarekin eta beste herbizida batzuekin zipriztindu zituzten. Kritikariek aldarrikatzen dute arduragabekeria dela oihan tropikala herbizidekin bustitzea,
Amazonas eskualdeko biodibertsitatea mehatxatzen
duelako.
Kola-hurra kola-zuhaitzaren fruitua da eta tropikoetan
aurki daiteke, batez ere Mendebaldeko eta Erdialdeko
Afrikan. Afrikan, kola-hurra ohiko elikagaia izan da duela mende askotatik. Intxaurraren neurriko hazi erdi mikatz eta lur-zaporeko horiek zati txikiagotan apurtzen
dira, ordubete inguruz murtxikatzen dira eta ondoren
ahotik botatzen dira. Kola-hurrak eragin suspertzailea
du, kafeina ugari duelako. Kola-hurrak eta kafeak kafeina modu desberdinetan erantsita dute, eta beraz,
efektu desberdinak eragiten dituzte. Kafea kontsumitzearen albo-ondorioak, hala nola, bihotzeko gaitzak
eta urduritasuna, mugatuagoak dira kola-hurraren kasuan. Horrez gain, hurrek eragin digestiboa eta analgesikoa izan dezakete.

1891an, jada 200 kokaina-pozoitze baino gehiago gertatuak ziren eta 13 heriotzaren berri emana zen. Garai
hartan, Coca-Cola litro batek 250 mg kokaina inguru
zituen. 1914an, edariei eta errezetarik gabeko botikei
kokaina gehitzea debekatu zuten AEBetan. Europako
herrialdeetan ere droga-erregulazio zorrotzak aldarrikatu ziren.

gehienek kafe deskafeinatuaren produkziotik eratorritako kafeina erabiltzen dute. Oraindik kola-hur naturalaren aterakinak erabiltzen dituzten kola-markak hauek
dira, besteak beste: Fritz-Kola, Club-Mate Cola, Vita
Cola eta Red Bull Cola.

Kola kaltegarria al da?
Duen azukre-kantitate handia dela medio, kola gehiegi kontsumitzea osasunerako kaltegarritzat jotzen da.
Baina dituen kafeina eta azido fosforikoa ere polemikoak dira.
Azukrearen eta azidoaren konbinazioa arriskutsua da,
batez ere hortzetarako, eta karies-arriskua areagotzen
du. Baina fruta-zukuek, esaterako laranja- edo sagar
-zukuek, ere azukre eta azido asko dute. Hala ere, kolak azukre findu industriala erabiltzen du, eta azukre
horri zukuetako frutaren azukre naturalak dituen mantenugaiak eta funtsezko substantziak falta zaizkio.

Azukrearen historia bat
Azukre-kanabera eskualde tropikaletako kanabera moduko landare belarkara gozo bat da. Luzaroan
kontsumitu izan da azukre-kanabera gordina. Indian,
2.500 urte baino gehiago dira azukre-kanaberatik azukrea fintzeko prozedurak erabiltzen dituztela. Europara
XII. mendean iritsi zen azukre findua. Ordu arte, eztia
erabiltzen zen edulkoratzaile gisa.
Espainiar konkistatzaileek eraman zuten azukre-kanabera Karibera, hala nola Barbados, Jamaika, Kuba
eta Haiti uharteetara. Afrikako jendea esklabo gisa
aritu zen azukre-kanaberen plantazioetan. Merkataritza triangeluar bat garatu zen Europako itsas portuen,
Mendebaldeko Afrikako esklabotza-portuen eta Karibeko azukre-portuen artean. Europan, azukre-eskaria
aseezina zen. XVIII. mendetik aurrera, esklabotza debekatu egin zen herrialde askotan; azukre-kanaberen
plantazioetan, esklabotzaren amaiera aldaketa ekonomikoekin iritsi zen.
Azukre-erremolatxa asko garatu zen XIX. mendean.
Europako baserrietan aspalditik erabiltzen zuten erremolatxa animalia-janari gisa, abereek negu luzeei aurre
egiteko. Azukre-erremolatxak Karibeko kanabera-azukrearen monopolioa geldiarazi zuen, eta munduko azukre-merkatua aldatzea eragin zuen.

Gaur egun, kola-freskagarriek ez dute kokainarik,
baina azukrearen eta kafeinaren nahasketak suspergarri egiten dituzte. Kola-edarien kafeina-edukia
10mg/100 ml ingurukoa da, eta kafeak edo te beltzak
dutena baino gutxiago da. Baina badaude askoz kafeina gehiago daramaten kola-markak.
Gaur egun, kola-edarietako kafeina landare-aterakinetatik (esaterako, kola-hurretik) lortutakoa edo kimikoki
ekoitzitako kafeina izaten da. Bien bitartean, konpainia
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2.2

120’

KOLA UR-KONTSUMITZAILEA DA?

Kola-freskagarriek eta botilatzeko lantegiek eragiten duten ur-poluzioaren eta ur-xahupenaren kritika aztertuko dugu,
baita enpresek daramaten ur-politika ere.
Taldeka, urari loturiko gatazken erreferentzia hauek izango dituzte aztergai (Talde bakoitzari erreferentzia bat eman
dakioke eta, ondoren, ikerketaren emaitzak besteen aurrean aurkeztu):
•	Uraren gehiegizko ustiapena. Plachimada, India (2006).
•	Uraren pribatizazioa. Delhin, India (2012).
• Panama badiako uraren kutsadura (2003).
• Edateko uraren gezurrak. Dasani ura, Britania Handia (2004).
Ondoren, ikasleak bi multzotan antolatuko ditugu. Multzo bateko taldeei, hurrengo artikuluei erreparatuta enpresak
izan dituen salaketak ikertzea eskatuko diegu: “Indiako nekazariak urik gabe ari da uzten Coca-Cola” Argiako artikulua. Hemen irakurgai:
http://www.argia.eus/albistea/indiako-nekazariak-urik-gabe-ari-da-uzten-coca-cola
Beste multzoko taldeei enpresaren ur-politika ofiziala aztertzea eskatuko diegu; haien webgunean ikus daiteke.
Behin talde guztiek ikerketaren emaitza aurkeztu ondoren, hurrengo galderak egingo dizkiegu:
• Zergatik da beharrezkoa horrenbeste ur kola-freskagarrien ekoizpen-prozesuan?
• Ba al genuen guk horrelako arazoen berririk? Zergatik?
• Nahikoa al da enpresak proposatzen dituen neurriekin sortu/sortzen dituen arazoak konpontzeko?

Coca-Colaren inguruko informazio osagarria:
• 2003an, Coca-Cola konpainiak kritika ugari jaso zituen 1998an Indian eraikitako botilatze-lantegi bat zela
eta. Plachimadako lantegiak egunean 1 milioi litro ur kentzen zituen, eta epe luzera, lurpeko uren maila
beheratzea ekarri zuen. Emaitza gisa, uraren gatz-kopurua, gogortasuna eta kaltzio- eta magnesio-kopurua
hainbeste igo ziren, non ezinezko bihurtu baitzen ur hori edatea eta lursailak ureztatzeko erabiltzea. Instalazioa jada itxita dago, baina Coca-Colak ez du bere gain hartu edateko uraren arazoaren ardura.
• 2006an, Indiako Kerala estatuan Coca-Colaren salmenta geldiarazi zuten, ingurumena babesteko talde batek ustez pestizidak aurkitu zituelako Coca-Colan eta Pepsin. Salmenta-etenaldia epe labur baten ostean
ezeztatu egin zuen New Delhiko Auzitegi Gorenak.
• Panaman, konpainiak 300.000 dolarreko (USD) isuna jaso zuen (210.000 euro inguru), 2003an Panamako
Badia eta Vista Hermosa zintzurra tindagaiekin kutsatu zituelako. Taldeak kalteen ezabaketa ere ordaindu
behar du.
• 2004an, Coca-Cola konpainiak kritikak jaso zituen Britainia Handian, berea den Dasani ur-markarengatik.
Tamesis ibaiko ura botilatu eta txorrotako ura baino askoz garestiago eskaini zuen. Coca-Colak nabarmendu zuen urari kutsatzaileak eta germenak kentzen zizkiola , eta kalitate oneko mineralak gehitu. Hala ere,
urari bromato-ezpurutasunak aurkitu zizkioten, eta mugako balioen bikoitza ziren. Orduan, botilako ur hori
Britainia Handiko merkatutik kanpo gelditu zen, eta ez zen merkaturatu ez Alemanian ez Frantzian, hasieran
espero zuten bezala.
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2.3

90’

BETI KOLA?

Taldeka, kola-freskagarrien marka alternatiboak bilatuko ditugu. Markek osagai aukeraketa desberdinak egin ditzakete (eskualdekoak, organikoak, bidezko merkataritzakoak), edo kudeaketa-modu desberdinak izan (adibidez, kolektiboa, publizitate profesionalik gabea). Egunkarietako artikuluek eta ekoizleen webguneek iturri gisa balio izan dezakete. Ikasleak zuzenean ekoizleekin harremanetan ere jar daitezke, ekoizten duten produktuari buruz galdetzeko.
Ikerketako galdera nagusiak hauek izan daitezke:
• Non ekoizten da kola?
• Zer dakizu osagaiei buruz?
• Zer dakizu negozio-ideiari buruz?
• Nolako enbalajea du (materiala, etiketaren diseinua)?
• Nola dago diseinatuta publizitatea?
• Zerk bereizten du kola hau besteetatik?
• Edan al duzu inoiz kola hau?
• Edango zenuke? Zergatik (ez)?
Talde bakoitzak ikerketaren emaitzak prestatu eta hormairudi batean edo ordenagailu bidez aurkeztuko ditu.

Kola-marka alternatiboen adibideak:
• “Bidezko” kola: Guaranito EZA, Glacier Cola eta Costa Rica Cola
• Kola “kolektiboa”: Premium Cola
• “Tokiko” kola: Peda-Cola eta Freistädter Limo Cola, Austria Garaiko Mühlviertel eskualdekoak.
Korrikolari Euskal kola.
Infografien inguruko informazioa:
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/paso-a-paso-como-crear-infografias/40695.html
Infografiak egiteko web orrialdeak:
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-online-infografias/37194.html
https://www.canva.com/es_es/

3. saioa (60’)
Balore etikoak

3.1

50’

KOLA-EDARI ETA FRESKAGARRIEN
INGURUKO HAUSNARKETA

KOLA-EDARIAK GURE IKASTETXEAN?

Rol-joko hau prestatzen hasteko, “eztabaida-lerro” bat egin daiteke argudioak biltzeko: Ikasleak bi lerrotan jarriko
dira, bakoitzak beste bat parean duela. A lerroak iritzi bat izango du (aldekoa) eta B lerroak beste bat (kontrakoa).
Irakasleak adierazpen bat irakurriko du eta ikasle bakoitzak bere areriorekin eztabaidatuko du. Minutu bat inguru pasatutakoan, rolak aldatuko dituzte (A lerroak B lerroaren jarrera hartuko du eta alderantziz).
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Rol-jokoaren auzi/adierazpen posibleak:
1. Nahiago dut Coca-Cola edan.
2. Kola kaltegarria da osasunerako.
3. Gure ikastetxean kola-edariak saldu beharko
lirateke (edo ez).
4. Indiako botilatze-lantegien inguruan edateko
uraren eskasia egonez gero, Coca-Cola
konpainia da erantzulea.
5. Hobe da tokiko konpainia txiki batek
ekoitzitako kola edatea Coca-Cola
konpainiari babesa ematea baino.

Rol-jokorako, parte-hartzaileak lau taldetan banatuko
ditugu. Talde bakoitzari jarrera bat esleituko zaio, eta
taldeak jarrera hori babesteko argudioak bilduko ditu.
Gero, talde bakoitzak ordezkari bat aukeratuko du eztabaidarako. Talde bakoitzaren jarrera zein den ezagutzera eman daiteke, edo bestela, parte-hartzaileek
rol-jokoaren ondoren asma dezakete beste taldeei zer
jarrera zegokien. Hau da eztabaidarako galdera:

??

• Gure ikastetxean saldu beharko lirateke kola-edariak (edo saltzen jarraitu)?

Eztabaidarako, eztabaida-panela edo arrainontziaren metodoa erabiltzea gomendatzen da. Irakaslea edo ikasle
bat izango da moderatzailea. Arrainontziaren metodoarekin, lau taldeen ordezkariak zirkulu txiki batean eseriko dira
erdian, eta gainerakoak haien inguruan jarriko dira beste zirkulu batean. Erdiko zirkuluko lau lagunek eztabaidatu
egingo dute, eta inguruan daudenak isilik egongo dira. Kanpoko zirkuluko norbaitek parte hartu nahi badu, erdiko
zirkuluko bere taldekidearengana joan eta sorbaldan kolpetxo bat emango dio. Barruko biribileko ordezkariak aulkia
utziko du, eta pertsona berria eseri eta eztabaidan sartuko da. Aldaketa hori nahi beste aldiz egin daiteke. Eztabaida
bera ez da oztopatu behar.
Rol-jokorako jarrerak:
• A jarrera: Zure ikastetxean Coca-Cola saltzearen alde zaude!
Argudio posibleak: ezaguna da, zapore ona du, itzarrik mantentzen zaitu…
• B jarrera: Zure ikastetxean Coca-Cola saltzearen aurka zaude!
Argudio posibleak: konpainiaren merkatu-nagusitasun handia, botilaratzaileekin gatazkak hainbat
herrialdetan…
• C jarrera: Zure ikastetxean beste kola-marka batzuk saltzearen alde zaude! Adibidez, organikoak, bidezko
merkataritzakoak edo tokikoak.
Argudio posibleak: osagai organikoak, bidezko merkataritzakoak eta/edo tokian tokikoak hobeak dira
ingurumenerako eta nekazarientzako; merkatari txikiak babestea; tokiko ekonomia sustatzea…
• D jarrera: Zure ikastetxean kola eta gainerako freskagarriak saltzearen aurka zaude!
Arrazoi posibleak: ikastetxeak eredugarria izan beharko luke, ikasleek txorrotako ur gehiago edan beharko
lukete (doakoa eta osasungarria), plastikozko botilek poluzioa/hondakinak eragiten dituzte (hobe da botila
berrerabilgarriak erabiltzea), azukre asko kaltegarria da osasunerako…

10’

3.2

ETA BESTE FRESKAGARRIAK?

Gaiarekin amaitzeko, hurrengo hausnarketa bideratuko dugu:

?

• Gainerako freskagarriek aztertu dugun edariaren ezaugarri,
baldintza, arazo eta antzeko eraginak ote dituzte? Zergatik?

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Talde-lanetan eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.
• Lehen saioa (aukerako jarduera): Matematika eta Geografiako ariketak.

Taldekako ebaluazioak
• Bigarren saioa: ikerketak eta horien aurkezpenak.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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09
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

frantzia

erleak, eztia eta
ingurumena

64

Landutako edukiak

Erleen garrantzia eta eginkizunak naturan, Polinizazioa, Erleengan inguruneak duen eragina.

Gomendatutako adina

15-16 urte.

Ikasgaiak

Lur eta Ingurumen Zientziak, Kimika, Ingelesa.

Metodologiak

Zineforuma, Eztabaida, Talde-lana, Ikerketa.

Egilea

Sylvie Trucan (Euskal Fondoak egokitua).

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 4, 5 / A, B, C, E

Ikasketa-helburuak

• Erleak intsektu polinizatzaile gisa hobeto ezagutzea.
• Gizakiontzako elikagai-produkzioan erleek intsektu polinizatzaile gisa
berebiziko garrantzia dutela ulertzea.
• Erleen etsaiak identifikatzea: pestizidak, Asiako liztorra.
• Erleak eta beste intsektu polinizatzaile batzuk babestearren ingurunean
zer-nolako hobekuntzak egin beharko liratekeen hausnartzea.
• Landare meliferoak zer eta zein diren jakitea.
• Erlauntzetatik gertu zein landare melifero landatu aztertzea, horrek bertan
erleak ezartzeari eta erleen ezti-produkzioari mesede egin diezaion.
• Eskola-baratzean erleen etorrera bultzatzeko landare meliferoen landaketa
bideratzea.

eathink BERTOKOA JAN, MUNDUA BURUAN | euskalfondoa.org/eu/eathink

Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (

gutxienez

Lur eta Ingurumen Zientziak

1.1

15’

45’) ERLEEN GARRANTZIA
INGURUMENEAN

JERLEEN GARRANTZIAZ JABETZEN I

Gaiari hasiera emateko, “More than honey” (“Eztia baino gehiago”) filmaren trailerra ikusiko dugu:
https://www.youtube.com/watch?v=2saUESB2OwU
Jarraian, ikasleei Albert Einsteinek esandako esaldi hau baieztatu edo ezeztatzen duten argudioak bilatzea eskatuko
diegu: “Erleak desagertzen badira, gizakiari lau urte besterik ez zaizkio geratuko”
Azkenik, denen artean hurrengo galderak erantzuten saiatuko dira ikasleak:
• Zergatik dira horren garrantzitsuak erleak? (polinizazioa, bioaniztasuna…)
• Zergatik ari dira hiltzen? (pestizidak, liztor beltza…)
Bi galdera horien erantzunak hurrengo saioetan landuko ditugula adieraziko diegu ikasleei.

2.1

30’

POLINIZAZIOA

Ikasleei polinizazioa zertan den azalduko diegu, eta ariketa bezala, lore baten disekzioa egitea proposatuko diegu,
betiere bideragarri izanez gero (udaberria delako edo aurretik loreak gorde eta lehortu direlako).
Ikasleek konparaketa egiteko hurrengo taula beteko dute:
Lorearen babes-atalak

Lorearen ugaltze-atalak

Jarraian, sagarrondoaren lorea
eta fruituaren arteko konparaketa egitea proposatuko diegu.
Berriz ere, aukera izanez gero,
sagarra eta sagar-lorearen disekzioa egingo da. Ezinezkoa
bada, hurrengo irudia erabili daiteke, eta ikasleei elementuen arteko loturak marraztea eskatu:
Azkenik, eta behin polinizazioa ondo ulertuta, hurrengoa galdetuko diegu:
• Zergatik dira erleak horren onak polinizatzen?
Ikasleen ideiak batuta, erantzun gehigarriak emango ditugu.

ELIKADURA ETA HEZKUNTZA GLOBALA HEZKUNTZA FORMALEAN
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Erleen inguruko informazio gehigarria
Erleak garrantzi handiko intsektu polinizatzaileak
dira. Zergatik? Lau arrazoi nagusi daude horretarako. Alde batetik, arrazoi morfologiko batengatik:
erleek gorputza ile adarkatuz estalia dute, eta, hain
zuzen, horrek bereizten ditu liztorretatik. Ezaugarri horri esker, erleek milaka hazi garraia ditzakete
ileen artean.
Bigarren arrazoia elikadura da: erleek loreetatik ateratzen duten polena eta nektarra jaten dute nagusiki; gogoan izan behar da polinizazioa ez dela erleek
borondatez egiten duten zerbait; erleak elikagai bila
joaten dira lorez lore, eta orduantxe gertatzen da
polinizazioa. Gainera, erleek proteinak lortzearren
kontsumitzen dute polena, ez baitira haragijaleak,
esfezidoen familiako liztorrak bezala.
Bada hirugarren arrazoi bat, erleak guztiz garrantzitsu bihurtzen dituena: behin landare batetik nektarra eta polena xurgatzera irten ondoren, erleek

landare-espezie horrekiko leialak izaten jarraitzen
dute. Morfologia jakin bat duen lore bati ahalik eta
mami gehiena ateratzen ikasten dute erleek, eta
horixe da leialtasun horren arrazoia.
Azken arrazoia: polen-haziek ordu eta are egun
asko eman ditzakete erabilgarri erleen gorputzean,
beste intsektu polinizatzaile batzuen kasuan ez bezala: inurriek, adibidez, azido formikoz estalia dute
gorputza, eta horrek minutu gutxi batzuetan inhibitu
egiten du polenaren erneketa.
Aipatzekoa da, halaber, poliniza ditzaten guztiz
egokituak daudela loreak: alde batetik, erleak erakartze aldera, polena eta nektarra jariatzen dituzte;
eta, bestetik, morfologikoki ere horretarako prestatuak daude: koloreak, usainak eta, oro har, lorea
osatzen duten beste elementu guztiek erakarrita
joaten baitira erleak lore bat xurgatzera.

behar
duzuen
denbora
hartu

1.3

?’

NOLAKO LANDAREAK
GUSTATZEN ZAIZKIE ERLEEI? I

Landare meliferoak ezagutzeko garaia da. Ikasleak lau taldetan banatuta
hurrengo gaiak ikertu beharko dituzte etxeko-lan bezala:
1) Erleak erakarri nahi diren tokiaren inguruko floraren inbentarioa
egin (adibidez, eskolako baratzea). Horretarako herbarioa,
argazkiak, erleentzat baliagarri gerta daitezkeen landareen
identifikazioa… egin beharko dute.
2) Erlauntzak dauden inguruneetan zein landare melifero landatu
daitezkeen aztertu (landare horiek nola igarri, zein landu,
landaketa noiz eta nola egin…).
3) Erleen jardueraren nondik norakoak aztertu (haien antolaketa,
ohiturak…)
4) Erleen harrapakariak identifikatu ( identifikazioa, tranpak,
behaketak…).
Talde bakoitzari gai bat esleitu dakioke horretan sakontzeko, edo talde
guztiei lau gaiak eman ahal zaizkie, sakontasun gutxiagoz jorratuz. Modu
batera izan edo bestera izan, bi eginkizun izango dituzte:
• Ikastetxeko webgunean edo aldizkarian argitaratzeko artikulua idatzi
(argazkiarekin).
•	Ahozko aurkezpen bat, gainerako taldeei egindakoaren berri emateko
(aurrerapenak, zailtasunak…)
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2. saioa (60’) ERLEAK ETA PESTIZIDAK
Kimika edo Lur eta Ingurumen Zientziak

2.1

25’

JERLEEN GARRANTZIAZ JABETZEN II

Ikasleekin hurrengo grafikoa aztertuko dugu:

Grafikoak erleen heriotza kopuruaren gorakada irudikatzen du, produktu eta gaixotasun desberdinen aurrean. Denboraren joanean aplikatutako tratamendu kimikoen ondorioz (kontrolak, intsektizidak, txanpiñoi patogenoak eta txanpiñoi patogeno + intsektiziden nahasketa), erleen heriotza-tasa nola hazi den erakusten du grafikoak. Kasu guztietan, intsektizidekiko esposizioa 10. egunetik aurrera hasten da.
Ikasleek, gero, hauxe aztertu beharko dute:
• Zer dira Nosema ceranae, Fipronil eta Thiaclopride?
• Zerk dakar erleen heriotza nagusiena?
• Pestizida-fabrikatzaile nagusietako bat den BAYER enpresa alemanaren arabera, «erle gehienak
akaro bizkarroien ondorioz hiltzen dira»? Zer erantzungo zenioke horri?

Nosema ceranae eta Fipronil intsektizidaren arteko sinergia:
http://www.mieliditalia.it/en-fr-es-de/espanol/80577-sinergia-letal-entre-nosema-ceranae-y-el-insecticida-sistemico-fipronil-

EKINTZA OSAGARRIA
Aukeran, Fipronil-aren
azterketa kimikoa
egin daiteke ikasleekin:
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2.2

25’

PESTIZIDEN ERAGINA ERLEENGAN

Pestiziden eraginak aztertzeko, Greenpeace elkartearen ikerketaren 8. orrialdea banatuko diegu ikasleei:
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/Agricultura-ecologica/el_declive_de_las_abejas.pdf
Eta, jarraian, galdera hauei erantzun beharko diete:
• Zein dira Greenpeacek auzitan jarritako zazpi substantziak?
• Zer arrisku ekartzen dizkie pestizidek erleei?

Pestiziden eragina erleengan. Informazio gehigarria
Argia. 2017/01/13. “Erleak akabatzen ari diren intsektizidak, uste baino kaltegarriagoak”.
• Ikusi online:
http://www.argia.eus/albistea/erleak-akabatzen-ari-diren-intsektizidek-uste-baino-kalte-handiagoa-egiten-dute
Argia. 2016/06/19. “Zerk eragiten du erleen heriotza masiboa?”
• Ikusi online:
http://www.argia.eus/argia-astekaria/2512/zerk-eragiten-du-erleen-heriotza-masiboa
1985ean fabrikatua, Fipronila, fenilpirazolen familiako intsektizida, prestakin askok eta askok dute,
eta nagusiki nekazaritzan erabiltzen bada ere, baditu beste erabilera batzuk ere, hala nola inurriak
hiltzea, oti eta termitei aurre egitea... Nerbio-sistema zentraleko neurotransmisore garrantzitsuenetako bat den GABAren errezeptoreak astintzen ditu
molekula horrek, eta horren eraginez, errezeptore
horiek behar bezala funtzionatzeari uzten diote.

2.3

10’

Termitei aurre egitea helburu harturik, Fipronila duten prestakin batzuk lurrean injektatzen dira, eta
haien efektuak 5 urte irauten du. Lur-ohantzean
geldi irauteko joera duenez, hasiera batean ez dirudi Fipronilak azal freatikoa kutsatzen duenik. Itxurak itxura, hala ere, lurra modu iraunkorrean kutsatzen du, lurra.

ERLEAK NOLA BABESTU?

Erleak babesteko zer egin beharko litzatekeen eztabaidatuko dugu ikasleekin. Haien ideiak entzun ondoren, hauxe
azalduko diegu:
2013ko abenduaren 1ean hasita, erle arruntaren gainbehera ekarri duten hiru intsektizidak
bi urtez erabiltzeari uztea erabaki du Europako Batzordeak. Elika-katearen eta Animalien
Osasunaren Batzorde Iraunkorraren 2013ko apirilaren 29ko saioan bozketa egin ondoren,
Europako lau labore handienetan (artoa, koltza, ekilorea, kotoia) imidakloprida, klotianidina
eta tiametoxama debekatzea erabaki zuten Batasuneko hamabost Estatuk.
Hemen Europar Batzordearen oharra:

Eta galdera honekin amaituko dugu:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-457_es.htm
• Zer onura ekarri die erleei Bruselak
hiru pestizida horiek debekatu izanak?
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3. saioa (?’)

ERLEAK ESKOLA-BARATZEAN

Lur eta Ingurumen Zientziak

3.1

?’

NOLAKO LANDAREAK
GUSTATZEN ZAIZKIE ERLEEI? II

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

Lehen saioko azken ariketan eskatutako taldekako ikerketak
aurkeztuko dituzte ikasleek beren ikaskideen aurrean.

3.2

?’

ESKOLA-BARATZEAN
ERLEEN PRESENTZIA 	AREAGOTZEKO
ESTRATEGIA IKERTZEN

Orain, erleen bizimodua eta gustuko dituzten landareak ezagutzen dituztela,
eta baratzegintzarako dituzten onurak ezagutzen dituztela, eskola-baratzean
erleen presentzia areagotzeko estrategia bat garatzeko eskatuko diegu ikasleei ikerketa-taldeetan antolatuta.
Estrategiak anitzak izan daitezke (erletxeak jarri, intsektarioak eraiki, landare meliferoak landatu…) baina orokorrean landare meliferoak jartzea izango
da bideragarriena. Bide horretan, landare meliferoen zerrenda bat eman diezaiekegu, hainbat ezaugarri bete gabe dituena. Zerrenda horretan falta diren
ezaugarriak bete eta zein landare, non eta nola landatu pentsatu beharko
dute estrategia osatzerakoan.
Amaitzeko, talde bakoitzak bere estrategia modu laburrean aurkeztuko die
klaseko kideei.
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Landare
meliferoa

Landarearen
ezaugarriak

Loraldia

Landatzeko
modua

Hurritza
Corylus avellana

Zuhaixka

Urtarrila-otsaila

Belaunketa

Negu-txilintxa
Galanthus nivalis

Lore zuri txikia

Urtarrila-otsaila

Erraboilak

Txilarra
Erica carnéa

Azaroa-martxoa

Muscari
arméniacum

Lore urdina, ertzak
Otsaila-martxoa
zuriak dituena

Biri-belarra
Pulmonaria sp

Lore urdinpurpurak Otsaila-martxoa

Erromeroa
Zuhaixka
Rosmarinus officinalis

Urtarrila-maiatza

Isats arrunta
Cytisus scoparius

Lore horiko
zuhaixka

Maiatza

Borraja
Borrago fficinalis

Lore urdina

Maiatza-Abuztua

Mugurdiondoa
Rubus idaedus

Zuhaixka

Ekaina

Katu-bitxarra
Nigella damascena

Lore urdin txikia

Ekaina

Nabar-lorea
Centaurea montana

Mendi inguruko
lore urdina

Maiatza-Urria

Izpilikua
Ahuntz-sahatsa

Beste
ezaugarriak
Nektarioa

Sustraitze bidezko
Oso erraz bertakotzen da.
landaketa edo ereintza

Aldaxkatzea
udazkenean

Oso usaintsua
Inbaditzailea
Nitrogeno finkatzailea

Bakarrik berrereiten da

Oso meliferoa, erleak
ikaragarri erakartzen ditu

Inbaditzailea??

Ekaina-Abuztua
Zuhaixka dioikoa

Aukeratu landare arra, bestela
polenik ez, nektarra lortuko da.

Otsaila-Martxoa

Lavandula
officinalis
Ekilorea
Argi-belarra
Sarpoila
Thymus serpillum

Uztaila-Abuztua
Lore urdina

Ekaina-iraila

Tapiz trinkoa

Uztaila-Abuztua

Gaura
Lindheimeri

Uztaila-Urria

Ereintza

Kosmosa

Irailetik izotzak
hasi arte

Ereintza

Teilatu-belarra
Sedum spectabile

Iraila-Urria
Lore malba

Iraila-Urria

Ereintza

Ziape zuria
Sinapis alba

Lore horia

Maiatza-iraila

Ereintza

Zuhaixka

Azaroa-Abendua

Menda

Maiatza-Abuztua
Eguberriko arrosa

Urtarrila-Apirila

Garraiska

Ekaina-Abuztua

Inkonte-belar txikia
Vinca minor

Martxoa-Maiatza

Mitxoleta

Maiatza-Uztaila

Andere-mahatsa

Zuhaixka

Martxoa-Maiatza

Andere-mahats
beltza

Zuhaixka

Martxoa-Maiatza

Intsusa

Zuhaixka

Ekaina-Uztaila

Oreganoa
Mirtoa

Hazkunde azkarra. Polen eta
nektar ugari

Uztaila-Iraila

Salbia
sendagarria
Otsababa beltza

Ardatz-formako
sustraia

Erne aldaera inbaditzaileekin!

Phacellia
tanacetifolia

Mahonia
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Ereintza

Uztaila-iraila
Zuhaixka

Maiatza-Abuztua

Lo-belarra

Ekaina-Urria

Pagotxa
Trifolium incarnatum

Apirila-Uztaila
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Eskola baratzean,
zein landareren ondoan
landatu eta zergatik.

4. saioa (200’) ZINEFORUMA
Ingelesa edo Lur eta Ingurumen Zientziak

4.1

160’

“MORE THAN HONEY” FILMA

“More than honey” (“Eztia baino gehiago”) filma -2 ordu eta 9 min – proiektatuko dugu.
Web ofiziala: www.morethanhoneyfilm.com
Ondoren, galdera hauei erantzutea eskatuko diegu ikasleei:
1. Noiztik daude erleak Amerikan? Eta Australian?
2. Zein dira erleen «etsaiak»?
•
•
•

Zein tratamendu kimiko erabiltzen dira?
Zer ondorio eragiten dizkiete pestizidek erleei?
Zergatik errearazten dituzte erlauntzak?

Ariketaren aldaera posiblea
Filmaren ikuskapena eta galderen erantzunak idaztea etxeko-lan moduan ere
bidali daiteke

3. Nola lortzen dituzte erreginak?
4. Zein arazo dute Txinan?
5.	Australian, Apis mellifera espezieko emeak erlamandoekin ernaltzea erabaki zuten adituek. Gero,
erlauntzak instalatu zituzten uharte mortu batean. Azaldu zein interes duen esperimentu horrek.
6. Egin taula bat eta alderatu AEBko eta Suitzako bi erlezaintza-ereduak.
7. Nola komunikatzen dira filmak aipatzen dituen erleak?
8. Eztia produktu bio bat izan daiteke?
9. Jatorrizko bertsioan, filmaren izenburua More than honey da. Zer esan nahi du izenburu horrek?
Azaldu.
10.Itzuli (edo idatzi) Albert Einsteini egozten zaion esaldia, eta azaldu.

4.2

40’

ZER EGIN DEZAKEGU ERLEEN BIZIRAUPENEAN LAGUNTZEKO?

Aurreko saioan luzatutako galderen erantzunak eztabaidatuko ditugu ikasleekin batera. Horren ostean, hausnarketa eta eztabaidarako galdera honekin amaituko dugu:
• Zer egin dezakegu guk erleen biziraupenean laguntzeko?

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Talde-lanetan eta eztabaidetan erakutsitako jarrera.
• Laugarren saioa: filmaren galdetegia.

Taldekako ebaluazioak
• Lehen saioa: Erleen bizimoduari eta landare meliferoei buruzko talde-lanaren ikerketa.
• Hirugarren saioa: Eskola-baratzera erleak erakartzeko taldekako planifikazioa.
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10
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

malta

elikagaien merkatu globala

72

Landutako edukiak

Elikagaien jatorria, Urruneko elikagai edo elikagai kilometrikoak, Merkatu globalaren ondorioak, Tokiko produktuen onurak, Bidezko merkataritza.

Gomendatutako adina

15-18 urte.

Ikasgaiak

Geografia eta Historia, Balio etikoak, Matematika.

Metodologiak

Ikerketa, Eztabaida gidatua, Hausnarketa, IKT.

Egilea

Kopin elkartea (Euskal Fondoak egokitua).

Oinarrizko gaitasunak

1, 2, 3, 4, 5 / A, B, E, F

Ikasketa-helburuak

• Janari-ekoizpenean, autosufizientzia denboran eta espazioan aldatu
egiten dela ikastea.
• Gaur egungo elikagai-garraioari buruz ikastea, eta XX. mendean
elikagai-garraioa zein faktorek erraztu zuten eta faktore horiek
ingurumenean eta elikagaien nutrizio-balioan nolabaiteko eraginik ote
duten hausnartzea.
• Gure eguneroko janariaren oinarrizko osagaien jatorria aurkitzea eta
“urruneko elikagai” (food miles) kontzeptua ezagutzea.
• Tokian-tokian ekoitzitako janariak normalean urrunetik garraiatutako
janariak baino nutrizio-balio handiagoa zergatik izan ohi duen jabetzea.
• Elikagaien merkatu globalaren ondorioez jabetzea eta Bidezko
merkataritzaren printzipioak ezagutzea.
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (15’) GURE GOSARIAREN JATORRIA
Geografia eta Historia, Balio etikoak.

15’

1.1

NONDIK DATOR GOSALDU DUGUNA?

Ikasleei galdera hau luzatuko diegu beren artean eztabaidatzeko:
• Zer jan duzu gaur gosaltzeko? Ikasleek gosaldu ez badute,
afaltzen zer jan zuten azal diezaiekete ikaskideei.

?

Gosaltzen edo afaltzen jan ohi dituzten platerrak arbelean zerrenda batean idatzi
eta ikasleei hauxe galdetuko diegu:

??

• Zuen ustez, plater hauetatik zein ekoitzi dira gure herrialdean
eta zein inportatu dira beste herrialderen batetik? Erantzuna
jakin ezean etxeko-lan modura informazioa bilatzea planteatu
daiteke.

2. saioa (80’)
Geografia eta Historia, Balio etikoak.

2.1

30’

Oharra

!

Artikuluaren etiketak gure
herrialdean ekoitziak direla esaten badu ere, osagai nagusiek (adib., zerealak, azukrea) ez dutela
zertan gure herrialdean
ekoitziak izan behar azpimarratu ikasleei.

NEKAZARITZA-PRODUKTUEN
MUNDU MAILAKO BIRA

NEKAZARITZA-PRODUKTUEN INGURUKO IKERKETA:
HERRIALDE EKOIZLE ETA KONTSUMITZAILE NAGUSIAK

Ikasleak 5 taldetan banatu eta talde bakoitzari munduan eskaera gehien duten nekazaritza-produktuetako bat esleituko diegu: kakaoa, azukrea, kafea, soja, garia eta artoa.
Gero galdera hauek egingo dizkiegu (etxeko-lan modura planteatu daiteke):

??

• Nor dira produktu jakin horien ekoizle nagusiak mundu mailan?
• Nor dira elikagai horien kontsumitzaile nagusiak?

Datuak honako esteka kontsultatuz eskuratu ahalko dituzte (beheko taulan 2017ko inportatzaile/esportatzaile nagusienen zerrenda): https://trade.nosis.com/es/Comex?country=ES
Esportatzaile nagusiak

Inportatzaile nagusiak

SOJA

Brasil. EEBB, Paraguay

Txina, Mexiko, Japonia

GARIA

EEBB, Errusia, Frantzia

Egipto, Japonia, Italia

Oharra

ARTOA

EEBB, Brasil, Argentina

Japonia, Mexiko, Hego Korea

Thailandia, EEBB, Vietnam

Txina, EEBB, Benin

Herbehereak Frantzia, Alemania

Belgika, Herbehereak, Espainia

Elikagai horiek guztiak
egunerokotasunez
erabiltzen dituztela
gogorarazi ikasleei.

ARROZA
PATATA
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20’

JANARIAK EGITEN DUEN
2.2
	DISTANTZIA
Talde bakoitzari bere elikagaia bi ohar itsaskorretan idaztea eskatuko
diogu (oharrak bi kolore desberdinetakoak izatea komeni da).
Mapamundi handi batean, elikagai bakoitzaren ohar itsaskorra esportatzaile-inportatzaile nagusiaren gainean kokatzeko eskatuko diegu
(inportatzaile eta esportatzaile guztiak kolore berdineko ohar itsaskorrarekin).

!

Oharra
Mapamundi moduan Gall-Petersen proiekzioa erabiltzea iradokitzen da. Modu honetan, ikuspegi Eurozentrikoa alde batera utzi
eta proportzioak desberdinak direla ikusiko dute. Gall-Peter-sen
mapa hemen:
http://www.heliheyn.de/Maps/GallPeters/GallPeters_E.html

Amaitzeko, bi herrialde horien arteko distantzia kalkulatzeko eskatuko
diegu ikasleei. Distantzia guztien batura egin beharko dute eta beren
egunerokotasunean janariak egiten duen distantziaren kontzientzia har
dezaten saiatuko gara (Adb. Munduari emandako bira-kopurua kalkulatuz).

2.3

10’

JANARIA ETA GARRAIOBIDEAK

Ikasleei hainbat garraiobide izendatzea eskatuko diegu (hegazkina, itsasontzia, kamioia…), eta janaria lekualdatzeko zer garraiobide nagusitzen den kontuan hartu beharko dute: kamioia. Itsasontzi bidezko garraioa ere aipa daiteke. Kasu horretan, itsasontziek hilabetean egiten dituzten nondik norakoak erakusten dituen bideo hau ipini daiteke
(ingelesez):
https://www.youtube.com/watch?v=Vb-uniqYd7Q.
Hamar portu handienetatik zazpi Txinan daudela aipatzea merezi du.

2.4

20’

URRUNEKO ELIKAGAIAK

Urruneko elikagai edo elikagai kilometrikoak (food miles) kontzeptua zertan den adieraziko diegu ikasleei:
“Elikagaiek kontsumitzaileengana heldu arte egindako distantzia. Horien ingurumen-inpaktua kalkulatzeko neurri
gisa erabiltzen da”.
“Foodmiles” aplikazioaren laguntzaz (http://www.foodmiles.com/), 2.saioko nekazaritza-produktu bakoitzak gure
mahaira iristeko bidaiatu behar duten distantzia kalkulatzeko zeregina emango diegu, baita garraio horrek sortzen
dituen CO2 emisioak garraiobide bakoitzeko.
Amaitzeko honako galdera hau luzatu daiteke hausnarketa modura:

??

• Zuen elikagaietatik zenbat ekoizten dira bertan eta zenbat garraiatzen dira urrunetik?
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3. saioa (50’)
Geografia eta Historia, Balio etikoak

3.1

20’

TOKIKO PRODUKTUAK VS
INPORTATUTAKO PRODUKTUAK

JANARIAREN KONTSERBAZIOA SUSTATZEN I

Ikasleei galdera eta esaldi hauek luzatuko dizkiegu hausnarketa bultzatzeko:
• Zer egin diezaiekegu tokian tokiko ingurunean hazten ditugun
barazki eta frutei, luzaroago irauteko eta neguan ere erabili ahal
izateko? Izoztu, pasteurizatu, lehortu, eta abar.
• Zergatik dira hain erabilgarriak elikagaiak kontserbatzeko
metodo horiek? Kontserbatuz, karbono-aztarna murrizten
dugu, ez dugulako beste nonbaitetik inportatutako janaria
erosiko. Janari-hondakinak ere gutxitzen ditugu, gerora horiek
kontsumituz.
• Zuen ustez, XV. mendean Europan posible al zen txokolatea eta
arto-malutak jatea?
• Egunero jaten ditugun elikagaietako asko zona tropikal edo
subtropikalekoak dira.
Euskarri gisa mapa hau proiektatu daiteke:
http://map.seedmap.org/category/food-diversity/
agricultural-biodiversity/crop-diversity/
• Kontserbazio-, biltegiratze- eta garraio-metodoek nola eragiten
diote gure elikagaien kalitateari?

3.2

30’

JANARIAREN KONTSERBAZIOA SUSTATZEN II

Ikasleak taldeetan banatu eta talde bakoitzari bi ohar itsaskor emango dizkiogu. Ohar batean inportatutako janariaren alde onak eta txarrak idatziko dituzte, eta beste oharrean tokian-tokian ekoitzitako janariaren alde onak eta txarrak. Interneten begiratzeko aukera emango zaie.
Idazten amaitzen dutenean, oharrak arbelean itsatsiko dituzte eta ondorioak atera beharko dituzte.
Amaitzeko, garraioak ingurumenean, klima-aldaketan eta elikagaien nutrizio-balioan duen inpaktu negatiboari buruz
ere hausnartu daiteke.
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4. saioa (50’) MERKATU GLOBALAREN ONDORIOAK
Balio etikoak, Matematika

4.1

20’

GURE KONTSUMOAK HEGOALDE GLOBALEAN ERAGINA DU

Ikasleei bi elikagai berriren jatorri nagusiak azalduko dizkiegu:
•	Anakardoa (Vietnam, Nigeria, India).
• Banilla (Madagaskar, Indonesia, Papua Ginea Berria).
Mapamundian jatorri horiek kokatuko ditugu orain arte bezala ohar itsaskorren bidez eta ikasleei hegoalde globalean
ekoizten diren elikagai asko iparralde globalera esportatzen direla ohartarazteko baliatuko dugu tartea.
Honako galdera hauekin eztabaida sustatuko dugu jarraian:
• Plantazio horietako etekinak non pilatzen direla uste duzue?
• Nor dira plantazioen jabeak? Normalean iparralde globaleko korporazioak.
• Ezagutzen al dituzue plantazio horietako langileek dituzten lan-baldintzak?
Azpimarratu haurren esplotazioa, ordaindu gabeko lana, esklabotza-baldintzetako lana.
• Horrek zer kalte eragiten dio ingurumenari? Adib., oihanak nahita erretzea, palma-olioa eskuratzeko.
• Nola gertatu da hori? Ikasleei iraganeko kolonizazioaren eta etorkizuneko globalizazioaren artean
dauden antzekotasunak azaldu eta ikasleak kontzeptu horiek azaltzera animatu.

4.2

30’

KAKAOA ADIBIDE

Txokolatearen ekoizpeneko balio-kateko partaidetzak zein diren ikusiko dugu eta partaidetza bakoitza ikasgelako
zenbat ikasleri dagokien kalkulatzeko erabiliko dugu. Horren arabera, ikasleak taldeka banatuko dira partaidetza
horietako bat ordezkatuz. Ehuneko txiki bat agian ezingo da ikasleez ordezkatu (% 2,1), eta aulkiak balia daitezke.
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Jarraian, galdera hauek luzatuko ditugu eztabaida gidatzeko:
• Zein iritzi duzue banaketa horren inguruan?
• Kakao-ekoizleen partaidetzak horren txikia izan beharko luke?
• Merkatarien partaidetza zergatik da horren handia?
• Zein eragin du honek guztiak ingurumenean? Plantazioetara bideratutako oihan
-galtzea, pestiziden erabilera, eta abar.
• Zein lan-baldintza dituzte ekoizleek? Lan-baldintza kaxkarrez gain (lanaldi luzeak,
soldata baxuak, eta abar) haurren esplotazioaz ere hitz egin daiteke. Horretarako
“Industria gazi-gozo baten atzean” ingelesezko bideoa ikustera gonbidatu ditzakegu ikasleak: http://fortune.com/big-chocolate-child-labor/

!

Oharra
Hausnarketa hegoaldeko herrialdeetan zentratu bada ere, horrelakoak
gertuago ere gertatzen direla komentatzea komeni da (esnearen inguruko
problematika aipatu daiteke).

5. saioa (?’)
Balio etikoak

5.1

20’

BIDEZKO MERKATARITZA SUSTATZEN.
IKASLE-EKIMENA

BIDEZKO ERKATARITZAREN INGURUKO HAUSNARKETA

Ikasleekin praktika horiek saihesteko proposamenei buruz eztabaidatuko dugu eta bidezko merkataritzaren kontzeptua aurkeztu. Azalpenetarako aurkezpen hau baliatu daiteke:
https://es.slideshare.net/jaionetorre/bidezko-merkataritza

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

Amaitzeko galdera hauek egin daitezke hausnarketa edota ikerketa moduan:
• Ikusi duzu inoiz bidezko merkataritzako ikurrik produkturen batean?
• Badakizu gure herrialdean bidezko merkataritzaren printzipioak betez ekoitzitako
produktuak bakarrik eskaintzen dituen bidezko merkataritzako saltoki bat badagoela?
• Produktu batengatik zenbat gehiago ordaintzeko prest egongo zinateke, bidezko
merkataritzaren printzipioei jarraiki ekoitzi dela jakiteagatik?
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5.2

?’

GURE KONTSUMOAK HEGOALDE GLOBALEAN ERAGINA DU.
EZAGUTZEN ZABALPENA

Elikagaien merkatu globalaren inguruko ondorioak
ezagutarazi edo bidezko merkataritza sustatzeko taldeka horma irudi digitalak egitea proposatuko daiteke.
Horren ordez, bakarka, beren janari gustukoena kontsumitzearen egokitasunari buruz egindako aurkikuntzen laburpena prestatu dezakete, garraioaren, kontserbazio-metodo onen eta ingurumenean, gizartean
eta ekonomian duen efektuen ikuspegitik.

behar
duzuen
denbora
hartu

?’

Infografien inguruko informazioa:  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/paso-a-paso-como-crear-infografias/40695.html
Infografiak egiteko web orrialdeak  
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-online-infografias/37194.html
https://www.canva.com/es_es/

Amaieran, poster digital edota laburpen horiek ikaskideei aurkeztu eta non ipiniko diren adostu beharko
dute ingurukoak problematikaren inguruan kontzientziatzeko: kalean, azokan, eskolako webgunean, eta
abar.

Ebaluazio tresnak eta irizpideak
Banan-banakako ebaluazioak
• Saio guztiak: Hausnarketa eta eztabaidetan erakutsitako jarrera. Unitatearen amaierako ebaluaziorako
galdera-sortaren proposamena esteka honetako eranskinean topatu daiteke:
http://www.euskalfondoa.org/files/galeria/files/ELIKAGAIEN%20MERKATU%20GLOBALA.pdf
• Lehenengo saioa: Gosariko produktuaren jatorriaren inguruko ikerketa edo etxeko-lana.
• Bosgarren saioa: Janari gustukoena kontsumitzearen egokitasunari buruzko ikerketa eta aurkezpena.

Taldekako ebaluazioak
• Bigarren saioa: Munduan eskaera gehien duten nekazaritza-produktuen inguruko ikerketa.
• Bosgarren saioa: Poster digitalak eta horien aurkezpenak.
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Elikadura eta Hezkuntza Globala
hezkuntza formalean

EAThink:

elikatu mundu bidezkoago bat
Elikadura burujabetza eta kontsumo arduratsua
txikitatik lantzea berebizikoa da, bereziki, gazteen artean ohitura kritikoak eta jarrera ekintzaileak bultzatzeko orduan. Bide horretan, EAThink
proiektuak haur eta nerabeekin, ikastetxeetan,
gaur egungo elikadura ereduaren interdependentzia globalak eta elikadura eredu jasangarriak lantzea du helburu, batez ere, metodologia
parte-hartzaileak eta arazoen ebazpenean oinarritutako estrategiak erabiliz.
2015 eta 2018 urteen artean, Europako eta
EAEko irakasle eta adituekin elkarlanean, material didaktiko anitz landu izan da proiektuaren
baitan. Hori dela eta, liburuxka berri hau partekatu nahi izan du EAThink proiektuak, lau urtez
landutakoa Lehen eta Bigarren Hezkuntzako
irakasleen eskura ipini eta, hartara, ikastetxeetan elikadura burujabetza jorratzeko.

EAThink

euskalfondoa.org/eu/eathink
eathink2015@euskalfondoa.org
EAThink proiektuaren kudeaketa
eta argitalpenaren koordinazioa:

Babesleak:

