
JAN ETA IKASI,
eskolatik hasi

Antolatzaileak: Finantzatzaileak:



Jarraian aurkezten den erakusketa  
Jan eta ikasi, eskolatik hasi gidaren barruan 

kokatzen da. Gidaren eduki nagusiak  
hemen laburbiltzen dira:

gure jantokia eraldatzeko eta osasungarri, 
hezigarri, hurbileko, agroekologiko eta 

bidezko bihurtzeko lehen pausoetarako 
jarraibideak, ideiak eta orientabideak.
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Sarrera

Nortzuk gara 

Bidezko elikadura 
Elikadura Burujabetasunaren aldeko bidezko lan-
da-garapen eredua lankidetzatik sustatzen duen 
elkartea da. Gure elkartea osatzen dugu egungo ne-
kazaritza-elikagaien sistema aldatu beharra dagoe-
la pentsatzen dugunok; sistema honek landa-ko-
munitateak zapaldu eta kanporatu eta ingurumena 
suntsitzen baitu. Aldaketa hori gauzatzeko, Elikadu-
ra Burujabetasuna lortu beharra dago.

EHIGE. Euskal Herriko ikasleen  
gurasoen konfederazioa
Federatutako 500 IGE baino gehiagorekin, Euskal 
Eskola Publikoaren baitan ordezkaritza handiena 
duen erakundea da EHIGE. Baikara, BIGE, Denon 
Eskola, Gipuzkoako Eskola Txikiak eta Ikas-bi fede-
razioek osatzen dute. Euskal hezkuntza sistemaren 
oinarrizko ardatz egituratzaile izango den eskola 
publiko euskalduna, kalitatezkoa, inklusiboa, ekitati-
boa, demokratikoa, laikoa, berritzailea eta solidarioa 
defendatzen du EHIGEk.
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Testuingurua

Garapen Iraunkorerako Helburuak (GIHak) eta 
horien helburuak, kritikoen ustez, ez dira tresna 
gorena. Hala ere, 2030 Agenda mundu osoko eta 
maila guztietako gobernuen bide-orri bilakatu da 
eta horrek inoiz ez bezalako indarra eta proposame-
na ematen dio, mundu mailan eta tokian ere. Hala, 
bost urte daramatzagun arren, Agendaren ezar-
pena baloratzeko mekanismoen arabera (Azter-
kena Nazional Boluntarioa), oraindik ez dira pauso 
handiak eman eta “inor atzean ez uzteko” helburu 
handi hori lortzeko denbora agortzen ari da.

Horretarako, eta gaur dagokigun gaiari lotuta, ikas-
tetxeetatik ere helburu horiek lagun ditzakegu, 
2030 Eskola Agendan honako hauekin lotutako 
elementuak sartuz: I) elikadura burujabetza, II) eli-
kadura jasangarria eta III) elikadura osasungarria. 
Hala, eta agroekologia bere maila gorenera bultza-
tuz, hainbat politika publikorekin batera Agendaren 

Sarrera

PUNTOS FUERTES/DÉBILES DE LOS ODS  
EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA

Puntos fuertes

- La agenda 2030 conforma un documento potencial-
mente útil para la elaboración de políticas enfocadas a 
incrementar la sostenibilidad alimentaria.

- Alude a las diferentes dimensiones que influyen en los 
procesos agroalimentarios y la estabilidad medioamn-
biental.

- Gran parte de los ODS pueden relacionarse, en menor 
o en mayor medida, con el proceso de transición hacia 
una alimentación sostenible.

Puntos débiles

- La alimentación sostenible no es abordada de forma ex-
plícita.

- No se alude a la interrelación existente entre la alimen-
tación y la sostenibilidad.

Fuente: Nerea Esmorís Varela (2019). Políticas alimentarias y sostenibilidad: 
Conceptualizando una alimentación sustentable. Universidad de Oviedo.

https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/INFORME_DE_ESPANNA_PARA_EL_EXAMEN_NACIONAL_VOLUNTARIO_2018.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/INFORME_DE_ESPANNA_PARA_EL_EXAMEN_NACIONAL_VOLUNTARIO_2018.pdf
https://www.mercasa.es/media/publicaciones/277/La_sostenibilidad_alimentaria_en_los_ODS.pdf
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helburuen ezarpenean eskola aktiboagoa izatea 
sustatuko genuke, eragin positibo bat lortuz.

Honelako gaiak jorratzeaz ari gara: ‘pobreziarekin 
larriagotzen diren azpielikadura eta obesitatea  
(1. Helburuan lantzen direnak), desparekotasuna  
(10.ean) eta emakumeen aurkako indarkeria (5.ean);  
gerrak (16.ean), klima-aldaketa (13.ean), ekonomia 
globalizatua (8.ean) eta kontsumismoa (12.ean) sortzen 
dituztenak eta, aldi berean,  ura (6.ean), itsasazpiko 
bizitza (14.ean), bioaniztasuna (15.ean) eta energia 
(7.ean) agortzen, kutsatzen eta pribatizatzen dituzte-
nak eta osasun (3.ean) eta hezkuntza (4.ean) eskubi-
deak galarazten dituztenak’. La Garbancita Ecológi-
ca-ren Zuzendaritza Batzordea. 2018ko urria.

Hala, 17 Helburuetatik 13k elkarrekiko lotura dute 
elikaduraren gaia zentzu zabalago eta konplexuago 
batean lantzeko.

Premia horri eta COVID-19az gain bizi dugun larrial-
di sozial eta globalaren beste premia batzuei erantzu-
teko ‘JAN ETA IKASI, eskolatik hasi’ erakusketa egin 
dugu. Hark balio ekosozialak -jasangarritasuna, 
eskola-komunitatearen parte-hartzea edo haurren 
osasuna- dituen eskola-jantoki baten kudeaketan 
eta bizitzan parte hartzen duten eragile eta meka-
nismoak erakusten ditu.

Sarrera

https://www.gureplateragureaukera.eus/es/hezkuntza-proiektua/
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Eskola Jantoki bat antolatzeko modu berriak 
sortzeko ideiak ezagutzera ematea,

Indarrean dagoen eredu industrial eta 
globalizatua eraldatzeko proposamenak 
sustatzea,

Eragile ahaldunduak eta trebatuak batzea 
aldaketa sustatzeko (elikadura-trantsizioa).

Helburuak
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Erakusketan lantzeko ideia  
eta iradokizun pedagogikoak:

Ereintza: 
Erakusketako pertsonaiak, ikasleek ikastetxean aur-
kituko dituztenak. Aldez aurretik osatzeko galdete-
gia bidaltzen dizuegu, elikadura-sistemen inguruan 
kontzeptuak argitzeko eta hausnarketak sortzeko, 
bat Lehen Hezkuntzako 1.tik 3. mailara bitartean 
egiteko eta bestea 4.etik 6. mailara bitartean. Erans-
kina (googledocs) ikusi.

Segida
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Uzta: 
Pertsonaiak ikastetxean banatzea -denak elkarre-
kin ere egin daitezke, gune berean- eta ginkana bat 
egitea proposatzen dizuegu. Horretan erantzun 
beharko ditugun galderen bitartez, alde batetik, 
eragile bakoitzaren eginkizuna aztertuko dugu eta, 
bestetik, gure ikastetxean gertzatzen denari buruz 
hausnartuko dugu, hobetzeko eta eraldatzeko pro-
posamenak egiteko helburuz.

Uzta-ostea:
Ikasgela bakoitzak jolasa egin eta proposamenak 
bilduko ditu ikastetxeko gune komun batera era-
mateko. Horretan, ikasleek, irakasleek eta familiek 
erakusketatik atera diren gogoetak ikusi ahal izan-
go dituzte.

Segida
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Eranskinak

1. Bideoak

• L.H.1, 2 eta 3:

 - Otartekoak prestatu eta elikagai batzuen 
sailkapena: 
www.youtube.com/watch?v=mUwrlz3-4aw 
(lehenengo 4:20 minutuak bakarrik)

 - Bizitza ohitura osasungarriak:elikadura eta kirola 
batez ere.  
www.youtube.com/watch?v=OrK6Ed-wTPg 

• L.H.4, 5 eta 6:

 - Bizitza ohitura osasungarriak:elikadura eta kirola 
batez ere.  
www.youtube.com/watch?v=OrK6Ed-wTPg 

 - Elikadura jasangarria:garaikoak,bertokoak,ekolo-
gikoa,orekatua, bidezkoa... 
www.youtube.com/watch?v=S-_OFsHguKA

2. Galdetegiak

• L.H.1, 2 eta 3

https://redalimentaccion.org/sites/default/
files/4.1%29%20Galdetegiak%20%281-3%29_0.pdf

• L.H.4, 5 eta 6

https://redalimentaccion.org/sites/default/
files/4.2%29%20Galdetegiak%20%284-6%29_0.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=mUwrlz3-4aw
https://www.youtube.com/watch?v=mUwrlz3-4aw
https://www.youtube.com/watch?v=OrK6Ed-wTPg
https://www.youtube.com/watch?v=OrK6Ed-wTPg
https://www.youtube.com/watch?v=S-_OFsHguKA
https://redalimentaccion.org/sites/default/files/4.1%29%20Galdetegiak%20%281-3%29_0.pdf
https://redalimentaccion.org/sites/default/files/4.1%29%20Galdetegiak%20%281-3%29_0.pdf
https://redalimentaccion.org/sites/default/files/4.2%29%20Galdetegiak%20%284-6%29_0.pdf
https://redalimentaccion.org/sites/default/files/4.2%29%20Galdetegiak%20%284-6%29_0.pdf
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Eranskinak

3. Galdetegien erantzunak

• Galdetegiaren erantzunak 

https://redalimentaccion.org/sites/default/fi-
les/4.3%29%20Erantzunak%20_1.pdf

4. Ginkana

Antolakuntzarako orientabideak: lehenengo hiru 
frogak eskolan zehar egingo dira; beste biak gelan 
bertan. Beraz, lehenengo hirurak behin bukatuta, 
beste talde/gela batek hasi ahal izango du. Gelaka, 
4-5 ikasleekin taldeak osatzen dira, talde bakoitzak 
bere frogen-maparekin. Frogak, jarraipen bat 
daukate eta oso garrantzitsua da piztak ondo 
ulertzea pertsonaiak non dauden kokatuta jakite-
ko. Frogak eta piztak erakusketarekin bat datoz, 

hau da, eskola komunitatearekin eta elikadura 
osasuntsuarekin erlazionatuta daude. Mapan da-
tozen pausuak ondo eta ordenean  jarraitu behar 
dira amaierara iristeko.  Amaieran, diploma bat 
jasoko duzue. Diploma horren esanahia: ‘Urrats 
txikiak pausu handiak. Zuek ere hezkuntza ko-
muniatea osatzen duzue’.

Saioaren iraupena: 
Ordu bete.

https://redalimentaccion.org/sites/default/files/4.3%29%20Erantzunak%20_1.pdf
https://redalimentaccion.org/sites/default/files/4.3%29%20Erantzunak%20_1.pdf
https://docs.google.com/document/u/0/d/1OGR3uceZ-dpWD_hG4TUnMPHEKRRu8Sc_HAjctw3hO5c/edit


13Aurkibidea #JAN ETA IKASI, eskolatik hasi

Segidan, frogaren deskribapenak:

1. Froga “Telefono hautsia”
Patioan, Umeak hiru lerro osatuko dute lurrean 
eserita bata bestearen atzean. Lehenengo umea-
ri belarrira esaldi bat esango zaio eta azkengo 
umeari heltzen zaiona ozenki esan behar du. Hile-
ra bakoitzak esaldi bat izango du. Bukaeran, esaldi 

hoietatik piztak azpimarratuko ditugu eta pertso-
naia non dagoen jakin behar dute.

Esaldiak:
”Plastikoz jantzita baina onuragarriak platerrera”.
“Sukaldariak beharrezkoa nau sukaldatzeko”.
“Ura eta hondakin organikoak behar ditut zuek das-
tatzeko”.

Eranskinak
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Pizta:
”Plastikoz jantzita, sukaldariak sukaldatzeko, ura 
hasteko, zuek jateko”.

Pertsonaia:
Baserritarra, negutegian izkutatuta.
Pertsonaia behin aurkituta, bertan dagoen oparia 
eskuan hartu eta bueltatu patiora, hurrengo froga 
hastera doa eta.

2. Froga “Oparia askatu”
Korroan ipini behar dira umeak, oparia eskuz-es-
ku joango da musikarekin batera (dantza ere egin 
dezakete). Musika isiltzen denean, opariari geruza 
bat kendu behar zaio. Geruzak kendu ahala, mezu 
bat aurkituko dute. Mezu hori ozenki irakurri behar 
dute, hurrengo pizta bait da eta hurrengo pertso-
naia aurkitzera eramango die.

Pizta: 
“Goxo-goxoa baratzetik bazkaltzeko ezinbestekoa naiz”.

Pertsonaia:
Sukaldaria, sukaldean izkutatuta.
Pertsonaia behin aurkituta, bertan egongo den 
benetazko sukaldari batek otzara bat emango 
die barazki desberdinekin, otzararekin bueltatu 
behar dira froga egin den tokira hurrengo froga 
hasteko.

3. Froga “Sukaldatzen ikasten”
Kaleko lurzoruan klarionekin eta taldeka (4-5) ados-
tu nola sukaldatuko zenituzkete sukaldariak eman-
dako barazkiak. Bukaeran, taldean atera diren pro-
posamenak zutabe baten idatzi sukaldariak ikusi 
ahal izateko. Irakasleak/hezitzaileak hurrengo pizta 
emango die.

Pizta: 
“Ikasi, ikusi, entzun, lagundu, eztabaidatu, argudiatu…” .
“Non egiten duzue egunero?”.

Eranskinak
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Pertsonaia:
Irakaslea, euren gelan egongo da (danak joango 
dira hara, hurrengo froga gela barruan izango da).

4. Froga “Elikagaiak ezagutzen”
Gelako arbel digitalan edo proiektorean fitxa bat 
landuko dute. Fitxa horretan elikagaiak sailkatuko 
dituzte denboraldia eta jatorriaren arabera. Bukae-
ran, mezu bat agertuko da, hurrengo pizta.

Fitxa:
https://es.liveworksheets.com/3-fq116935dx

Pizta:
guztiok hezkuntza komunitatea gara, nork/nortzuk 
erabaki zuek non ikasi?

Pertsonaia:
Gurasoa, ampan izkutatuta egongo da.
Pertsonairekin lotuta azkenengo pizta aurkituko 

dute, txartel batean egongo da itsatsita. Kartel hori 
hartu eta gelara bueltatuko dira ikaskideekin batera 
azkenengo froga egiteko.

Txartela piztarekin:
Nortzuk dira eskolako janariaz, erosterakoan, ardu-
ratzen direnak?

5. Froga “Nor da nor?”
Dagoeneko 6 pertsonaietatik 5 ezagutu dituzte. 
Azkena ezagutzeko aukera dute jolas honen bidez. 
Arbelan bikoteen jolasa egongo da, kartekin egin-
da. Karta hoietan 6 pertsonaien argazkiak ager-
tuko dira eta argazkiei lotuta mezu bat. Pertsonai 
guztiak behin ikusita jakingo dute zein da izkutuan 
dagoena.

https://es.liveworksheets.com/3-la146055uk

Eranskinak

https://es.liveworksheets.com/3-fq116935dx
https://es.liveworksheets.com/3-la146055uk
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Asmatzen dutenean zein da faltatzen zena, argaz-
kiari lotuta dagoen mezuarekin hurrengo tokira 
joan behar dira.

Pizta:
“Udalak inbertsio bat egin du jangela hobetzeko eta 
elikadura burujabetzari buruzko eskolaz kanpoko 
jarduerak egiteko”.

Pertsonaia:
Teknikaria, idazkaritzan izkutatuta.
Idazkaritzan, idazkari batek kudeaketaren garrantzia 
labur-labur azalduko die.

Azalpena (Eredu ideal batean, I): idazkaritzatik kon-
taktuan jartzen gara ekoizleekin. Ordainketak ere 
egiten ditugu eta horretarako hezkuntza komuni-
tatea osatuta egon behar da. Pertsonairekin batera 
“diploma” edo “pergamino” bat egongo da. Bertan 
komunitatea sortzen duten pertsonaien argazki 

bat egongo da lelo batekin. Jolasa bukatu da, orain 
zuek ikasi eta ikusitakoarekin ebaluazio edo erre-
flexio bat egin behar duzue.

JAN ETA IKASI, eskolatik hasi

Eranskinak
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6. Ebaluazioa
Proposamenak: ”kahoot” galderekin, ”bideo bat”  
eskolan dauzkazuen baliebideekin, “horma irudi 
bat”…

Proposamena:
Bideoa ikusi eta gero ea animatzen badira antzeko 
zerbait egitera. Euren eskolan dauden baliebideekin 
eta erakusketa landu ondoren ikasitakoarekin.
Elikadura jasangarria izateko eredu batzuk:beste 
ikastetxeetan.
www.youtube.com/watch?v=SkHV0yO-WAo

Eranskinak

https://www.youtube.com/watch?v=SkHV0yO-WAo
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