
Ni ere  
        hezkuntza- 
komunitateko  

  kide naiz.
Plater berriak probatzera eta 
ohitura osasungarriak ikastera 
eta indartzera animatzen 
ditugu neska-mutilak, eta 
errespetu- eta zaintza-klima 
bat sortzen dugu.

Eskolan sukaldea badago, 
janari osasungarri eta 

onagoa presta dezakegu. 
Platerak gehiago hustuko 

dira orain, seguru!
Zoragarria litzateke ikasleei 
eskolako menuak nola 
prestatzen diren eta jangelan 
zer lan egiten dugun azaldu 
ahal izatea. Ikasiko lukete, 
eta janaria aintzat hartuko 
lukete. Gainera, jangelako 
giroa hobetuko litzakete. 



          E! Ni naiz 
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egunetan jaten 
duena! Nik ere  

nire jangela hobetu 
nahi dut. 

Jakin nahiko genuke nondik 
datozen jaten ditugun 
elikagaiak eta nork eta 
nola prestatzen dituzten.

Eta zergatik ezin dugu 
jan eskola-baratzean 
landatzen duguna?

 Proposamen ugari 
ditugu! Ikasleen 
jangelako batzorde 
bat sortu dugu, eta 
hor eztabaidatu eta 
definituko ditugu.



Ba al  
zenekien  

udal-sukalde  
batzuek gertuko eta 

sasoiko elikagai  
ekologikoak  
zerbitzatzen  

dituztela?
Elikadura osasungarria 
izatea herritar 
guztiek bermatuta 
izan beharko luketen 
eskubide bat da.

Eskolak konbentzitu gaitu 
jangela jasangarri eta 

osasungarri bat babesteak 
tokiko ekonomia sustatuko 

lukeela ere. Udalak inbertsio bat egin du 
jangela hobetzeko eta elikadura 
burujabetzari buruzko eskolaz 
kanpoko jarduerak egiteko.  
Ikasleen hezkuntza eta osasuna  
gure erantzukizuna ere badira.  



 Axola zait  
nire alabak eskolan  

zer jaten duen!  
Familiekin hitz egingo 

dut jangelako  
batzorde bat  

martxan jartzeko.Sasoiko barazkiak 
prestatzen hasi naiz 
etxean, eta erosketa 

antolatzen ere hasi 
naiz, elikagaiak alferrik 

botatzea saihesteko. 
Aurrezten dugunarekin, 

askoz ere modu 
osasungarriagoan jateko 

aukera dugu.
Tokiko eta sasoiko elikagai 
ekologikoak dituzten menuak 
proposatuko dizkiogu eskolari. 
Horretarako, aita nutrizionista 
bat eta jangelako langileak 
ditugu, eta udal teknikariaren 
laguntza ere bai.

Eguerdikoa otordu nagusia da 
familia guztientzat!



Gure  
  baratzeko  

fruta eta barazkiak  
zure jangelara 

    eramatea  
    nahi duzu?

Sukaldari eta monitore-
hezitzaileekin bildu ninteke, eta 

elikagaien ezaugarriei buruzko eta 
horiek jangelara egokitzeko moduari 

buruzko informazioa trukatu.

 Nire baratzea ikustera etor 
zaitezkete, gainera!

Gure ekoizteko modua 
naturara eta toki bakoitzaren 
ingurura egokitzen da, baita 
tokiko ohituretara ere, eta 
biodibertsitatea eta landa-
ingurune bizia sustatzen ditu. 

Zenbat industria handik esan 
dezakete gauza bera? 



Zer jaten dugun jakiteak boterea, 
jakinduria eta justizia soziala 
ekartzen ditu. 
Animatuko zara?

Kontsumo-talde bat sortzea eta 
elkarte ekologisten eta feministen 
ekimenekin bat egitea proposatuko 
diot klaustroari. 

Mundu justuago bat posible da;  
inplika ditzagun ikasleak eta haien 
familiak!

Jangelako 
arduradunarekin 

hitz egin dut ikasgela,  
baratzea eta jangela  

konektatuko dituen 
tresna bat sortzeko.

Nola koordinatu gintezke 
jangelako langileekin espazio 
hau pedagogikoa izan dadin? 

Talde on bat izan gaitezke!


