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Agurra

Martxoaren 8a

Aurtengo martxoaren 8ak iazkoaren markak hautsi ditu, bi urte baitira
Mugimendu Feministak greba feminista deitzen duela. Feminismoa gero eta
gehiago aipatzen da, baina ezagutzen al da? Lehenengo inkesta baten bidez eta
gero elkarrizketa batzurekin honen inguruan jardun ginen Mendebaldeako
ikasle-irakasleekin.

INKESTA




Zer da feminismoa?
Zer da matxismoaren kontrakoa?
Badakizu zergatik egiten den martxoak 8ko greba? Ondo iruditzen zaizu bakarrik emakumeek egitea?
Zergatik deitzen zaio gizonen futbolari “futbola” eta emakumeen futbolari “emakumeen futbola”?
Kiroletan soldaten desberdintasunarekin ados zaude?
Feminismoa moda bat dela iruditzen zaizu?





___________________________Aiala Sasigain (DBH 1. G):
 Berdintasunaren aldeko ideologia.
 Henbrismoa.
 Bai, bai.
 Gizarte honetan mutilen futbolari garrantzi handiagoa
ematen dietelako.
 Ez.
 Bai.
Julen Gomez: (DBH 1. G):
 Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna.
 Henbrismoa.
 Ez.
 Matxistak direlako.
 Ez.
 Bai..
Cristian Stoika (DBH 1. G):







Berdintasuna.
Henbrismoa.
Ez.
Mutilek espektakulo gehiago ematen dutelako.
Bai.
Bai

Martxoaren 8a
Karla Saez de Bikuña (DBH 1. G):






Aspalditik borrokatu den berdintasunaren ideologia.
Henbrismoa.
Bai, ez.
Hobeak direla esaten dutelako.
Bai.

Nahia Garcia (DBH 2.C):







Nesken eta mutilen berdintasuna.
Ez dakit.
Bai, ez.
Ez dakit.
Ez.
Bai.

Lucia Solano (DBH 2.C):








Nesken eta mutilen arteko berdintasuna.
Henbrismoa.
Bai, bai.
Ez dakit.
Ez.
Ez.

Eder Goikolea (DBH 2. C):








Berdintasuna.
Feminazi.
Bai, bai.
Ez dakit.
Ez.
Bai

Martxoaren 8a

Justin Rodrigez (DBH 2.C):







Berdintasuna.
Feminismoa.
Ez.
Ez dakit.
Ez.
Ez.

Iker Lacalle (DBH 3.A):








Emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna.
Henbrismoa.
Bai, bai.
Ez.
Ez.
Bai.
Bai.

Leire González (DBH 3.A):







Emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna.
Henbrismoa.
Ez, ez.
Ez.
Ez.
Ez

Oier Pérez (DBH 3.A):







Emakumeen eta gizonezkoen berdintasuna.
Henbrismoa.
Bai. ez.
Ez.
Ez
Ez.

Martxoaren 8a

Bárbara Rezola: “Gizonak ez dira irainduta sentitu behar”
Bárbara Rezola Mendebaldeako irakaslea da, Gaztelania eta Literatura ematen du DBH eta Batxillergoan. Feminismoaren munduan sartuta dago eta horregatik egin genion elkarrizketa.
Mendeberri: Zergatik egiten da martxoak zortziko
greba?
Barbara Razola.: Desberdintasun handia dagoelako
generoen artean eta errebindikatu behar dugulako.
M: Zure ustez, gizonek greban parte hartu behar
dute? Zergatik?
B.R: Pausu bat atzera eman behar dute, ez dira garrantzitsuenak izan behar. Emakumeek greba egin
behar dute eta gizonek egin behar dituzte normalean emakumeek egiten dituzten gauzak.
M: Zertan lagundu ahal dute mutilek martxoaren
8an?
B.R : Genero artean aukera berdintasuna erreibindikatu behar dute.
M: Zein da grebaren helburua?
B.R: Errebindikatzea generoen berdintasuna eta generoen rola.
M: Zure ustez, greba eta protesta egitea nahikoa da gauza horiek aldatzeko, edo zerbait gehiago egin behar da?
B.R: Ez, ez da nahikoa, lan egin behar da egunero. Protestak mugimenduetan transformatu
behar dira.

M: Matxismoa gaindituta dago?
B.R: Ez, batere ez.
M: Zure ustez, ze jarrera daukate gizonek feminismoaren aurrean?
B.R: Gizon asko irainduak sentitzen dira eta defensiban jartzen dira. Ez litzateke horrela izan
beharko, feminismoak ez duelako helburutzat inor iraintzea, arazoak konpontzea baizik. Lagundu behar dute, bere abantailaz konturatzea eta kentzea bere bizitzatik.

Martxoaren 8a

Assenet Diaz: “ Matxismoa lanbide
guztietan dago”

Ixone Apodaka: “ Beti borrokatu behar dugu”

Mendebaldeako Geografia eta Historiako
irakasleetako bat da Assenet. Martxoaren
8ari begira elkarrizketa izan dugu berarekin.

Ixone Apodaka mugimendu feministan sartua dago eta politika asko gustatzen zaio. Horregatik erabaki dugu martxoaren 8aren inguruan berarekin solastea.

Mendeberri:
Martxoaren 8an
jendea gogotsu
ikusi duzu?
Assenet Diaz: Bai,
batez ere zuen
adineko neskak
oso gogotsu ikusten ditut.
M.B: Zure lanbidean matxismoa dagoela uste duzu?
A.D: Lanbide guztietan matxismoa dagoela uste
dut.
M.B: Geroz eta matxismo gehiago ala gutxiago
dagoela uste duzu?
A.D: Geroz eta gutxiago, baina lan asko dago aurretik.
M.B: Feminismoak azken urteetan indar gehiago
hartu duela uste duzu?
A.D: Nire ustez indar gehiago hartu du, sare sozialekin ikusgarritasun gehiago eman zaiolako.
M.B: Zer egin dezakete mutilek martxoaren 8n
greba bultzatzeko?
A.D: Lanera eta institutura joan beharko lukete.

Mendeberri: Zergatik greba hau ?
Ixone Apodaka: Emakumeok zapalduta gaudelako.
M.B: Zure ustez Martxoaren 8ko grebarekin dena
konponduko da?
I:A:Ez, egunero borrokatu behar dugu eta ez bakarrik
egun batean.
M.B: Zer egin dezakegu guztion artean, eskatzen duguna lortzeko?
I.A: Besteak errespetatu, estereotipoei uko egin eta
mikromatxismoak kentzen saiatu.
M.B: Uste duzu neskek lortuko dutela berdintasuna?
I.A: Oso zaila izango
da.
M.B: Zer ekintza egingo duzue egun honetan?
I.A: Kontzentrazio bat
egongo da eta ondoren
manifestazioa. Hitzaldi
bat ere egongo da eta
arratsaldean manifestazioa baino ez.

Inkesta

EMAKUMEAK ETA KIROLA

Isabela Martínez (DBH 3. D)

Uxue Ruiz (DBH 1.F)

Unai García (DBH 4.C)

Rafael Olloki (DBH 2..A

· Ikusi duzu noizbait futbol partidurik?
Uxue Ruiz (1.F): Bai
Rafael Olloki (2.A): Bai
Isabela Martinez (3.D): Bai
Unai Garcia (4.G): Bai
· Eta nesken futbol partidurik?
U.R: Ez
R.O: Bai
I.M: Bai
U.G: Bai
· Ondo iruditzen zaizu telebistan bakarrik mutilen futbol partiduak ateratzea?
U.R: Ez
R.O: Ez
I.M: Ez
U.G: Ez
· Gustatuko litzaizuke telebistan emakumeon
kirol gehiago agertzea?
U.R: Bai
R.O: Bai
I.M: Bai
U.G: Bai, mesedez

· Gustatuko litzaizuke emakumeen eta gizonen
kirolak garrantzi berdina izatea?
U.R: Bai
R.O: Bai
I.M: Bai
U.G: Bai
· Zer egingo zenuke hau aldatzeko?
U.R: Ez dakit
R.O: Kirol maskulino gutxiago egotea
I.M: Ezin dut ezer egin
U.G: Bolada batean bakarrik kirol femeninoa
jartzea
· Noiz ikusiko dugu emakume kirolari bat gizon
kirolari batek beste diru irabazten?
U.R: Asko
R.O: Ez dakit
I.M: Ez dakit
U.G: Ez dakit baina laster izatea espero dut
·Gizon kirolari bat?
U.R: Messi
R.O: Messi
I.M: Ronaldo
U.G: Nadal

·Zer iruditzen zaizu mutilek kiroletan emakumeok baino gehiago irabaztea?
· Emakume kirolari bat?
U.R: Oso gaizki
R.O: Txarto dagoela
I.M: Oso gaizki
U.G: Oso gaizki

U.R: Ez dakit
R.O: Ez dakit
I.M: Ez dakit
U.G: Venus Williams

Inkesta

LGTB
LGTB kolektiboari buruzko hainbat galdera egin genuen 1. mailan. Hemen dituzue interesgarrienak iruditu zaizkigun erantzunak:
Mendeberri: Zer uste duzu LGTB kolektiboari buruz?
Daniel Herrero: Bakoitzak egin ahal du nahi duena bere bizitzarekin, eta
horrela pozik badira, ez diote inori minik egiten.
Beñat Lopez: Pertsonak libreak dira nahi dutena sentitzeko .
Ekaitz García: Horrela zoriontsu bizi badira, ez ditugu molestatu behar.
M.B:Ezagutzen duzu norbait barruan dagoena?
D.H: Bai, hainbat.
B.L: Bai.
E.G: Gutxi baina bai.
Daniel Herrero
M.B: Eta zu kolektiboaren barruan zaude?
Denak: Ez, baina errespetatzen dut.
M.B: Ondo ikusita dagoela uste duzu? Zergatik?
D.H: Ez. Jendeak pentsatzen duelako denok berdinak izan behar garela, eta hori ez
da horrela izaten.
B.L: Ez. Bere bizitzan amodiorik ez dutelako eta inbidia dutelako.
E.G: Ez. Beti esan delako neskak mutilekin egon behar direla, eta orain bere sexuko pertsona bat gustuko izatea gaizki dagoela usten dutelako.

Beñat López

M.B: Zer uste duzu LGTB kolektiboko izenak irain bezala erabiltzearena?
D.H: Gaizki dagoela.
B.L: Haiek dira insultatzen dutenak eta lotsatzen dira besteek jakiteaz.
E.G: Oso gaizki dago.
M.B: Noizbait erabili dituzu zuk mina egiteko edo norbaitekin sartu zara
LGTB kolektiboaren barruan egoteagatik?
E.G eta B.L: Ez, ez nuke hori egingo.
D.H: Ez, baina bai ikusi dut jendea irain horiek esaten eta zerbait esan diet ez
zaidalako ondo iruditzen eta ez delako normalizatu behar.
M:B: LGTB kolektiboaren barruan egotekotan, lotsatuko zinateke?
D.H: Ez.
B.L:: Hasieran pixka bat, baina ondoren ez.
E.G:: Ez, baikotzak senti dezake nahi duena.

Ekaitz García

M.B: Zure seme/ alaba LGTB kolektiboan egonez gero, zer egingo zenuke?
D.H: Bere ondoan egongo nintzateke eta lagunduko nioke beldurrik ez izateko .
B.L:Ez nuke lotsa sentituko, hoberena delako berarentzat.
E.G:Esango nioke mutil/neska laguna izatekotan, ezagutu nahiko nukeela.

Kultur Astea 2019

Apirilaren 11tik 17ra MENDEBALDEAKO KULTUR ASTEA izan genuen, urtero bezala. Hainbat
eta hainbat ekimen izan genituen, horietatik asko ikasleek antolatu eta aurrera emandakoak.

KIROLAK

HITZALDIAK
MENDEBALDEAko ikasleek emanak edo
kanpoko gonbidatuek:












Xakea-Parkour-Mailakako kirol lehiaketakHerri kirolak-Frontoi kirolak-Karate-Goiball

Ura Chaden
Kontsumo arduratsua
Gaixotasun arraroak
Inmigrazioa eta gosea
Dispertsioa
Ongi etorri, errefuxiatuak!
Homofobia-transfobia
Errekaleorreko proiektua
Zeliakia-Diabetes
LGTBI kolektiboa
Sahara

HIZKUNTZAK
Zeinu_hizkuntza
Scratch
Oh là la`!
Grüß dich!

ARTEAK
Musika emanaldia-Euskal dantzakHip_hop–
Antzerkia–
Mugarik
gabeko musikariak- Oihan Vega

ERAKUSKETA
Hondakinak nola
kudeatu

Korrika 21

Aurtengo KORRIKA 21 Garestik Gasteiza etorri da milaka kilometro egin ondoren. Gurea, hain
zuzen, 2489B kilometroa izan zen, Umandi ikastolarekin elkarbanatuz.
Lekukoa 8:50ean hartu behar genuen eta, goiz izan arren, gure kilometroan jende andana bildu
zen. Agur eta irribarre urduri artean urrunerantz botatzen genituen begiradak ziren nagusi; hizketaldiek
baino garrantzi gehiago zeukaten errepide amaieran Korrikaren furgoneta eta lekukoa agertzeak. Gehienontzat urduritasun eguna bazen, zer ez ote zen izango lekukoa eraman behar zutenentzat!.
MENDEBALDEAk aurten erabilera saritu nahi izan du, eta zailtasun guztien gainetik erabilera
maila altuena duten IVÁN eta AITOR PALACIOSek eraman dute aurten lekukoa. BEJONDEIZUELA,
AITOR ETA IVÁN!

Ingurumena

GRETA THUNBERG ERNMANen BORROKA
Greta 2003ko urtarrilaren 3an Suedian jaiotako ikasle eta aktibista da. Txikitan autismoa,
Asperger, hain zuzen ere, antzeman zioten, eta horren ondorioz, bere familia begano bihurtzera
eta hegazkinez ez bidaiatzera behartu zuen. Bere ama Malenan Ernman opera kantari suediarra
da, aita berriz, Svante Thunberg aktorea. Bere aitona Olof Thunberg aktore eta zuzendaria da.
Beti egon dira bera laguntzen eta animatzen.

Gretak 2018ko abuztuaren 20an institutura ez
joatera erabaki zuen Suediako hauteskunde orokorrak egin arte (irailaren 9an). Greba Suediako gobernuak karbono dioxido gutxiago erabiltzeko helburuarekin egin zuen. Greba egunetan kalean esertzen zen
“ikasle greba klimagatik” jartzen zuen kartel batekin.
Hauteskundeak pasa eta gero, Gretak greba egiten
jarraitu zuen, baina ostiraletan bakarrik, eta horrela
atentzioa deitu zuen internazionalki.
Mundu guztiko ikasleak inspiratu zituen greba egin zezaten eta, 2018ko abenduan, 20.000 ikaslek
baino gehiagok manifestazioak egin zituzten, 250 hiri
eta munduko hainbat herrialdetan (Australia, Austria, Belgika, Kanada, Herbereak, Alemania, Finlandia, Danimarka, Japon, Suedia, Erresuma Batua eta
Estatu Batuetan).

IRABAZITAKO SARIAK:
2018ko maiatzean Svenska Dagbladet egunkari suediarraren saria irabazi
zuen, klimari buruzko artikulu bat idazteagatik. Ingurumenari buruzko
sari bat jasotzeko izendatu zuten, “gazte heroia”. Telge Energi konpania
elektrikoak ere izendatu zuen, baina uko egin zion hegazkinez bidaiatu
behar zuelako. 2018ko azaroan Fryshuset beka eman zioten. Eta 2018ko
abenduan Time aldizkariak, munduko 25 eragin handiko nerabeen artean izendatu zuen.

Ingurumena

Hainbat herrialdetara joan da hitzaldiak ematera, hurrengo hau da horietako bat, Nazio
Batuen Klimari buruzko goi-bileran:
Nire izena Greta Thunberg da. 15 urte ditut eta Suediarra naiz. Clim a Justice Now -ren izenean hitz egiten dut
(…). Zuek bakarrik hitz egiten duzue ekonomia berdearen eta betierekoaren hazkundeaz, beldur gehiegi diozuelako famatuak ez izateari. Desastre honetan sartu gintuzten ideia txar berberekin aurrera jarraitzeaz hitz egiten duzue bakarrik, zentzuzko gauza bakarra larrialdiko balazta jartzea denean ere. Ez zarete nahiko helduak
gauzak diren bezala esateko, gauza hauek ere umeoi uzten dizkiguzue. Baina niri ez zait inporta famatua izatea, ni justizia klimatikoagatik eta planetagatik kezkatzen naiz. (…) Gure biosfera sakrifikatzen ari da jende aberatsa, nirea bezalako herrialdetan, luxuz bizi dadin. Askoren sufrimenduek gutxi batzuen luxua ordaintzen dute
(…). Zuen seme-alabak maite dituzuela esaten duzue guztiaren gainetik, baina etorkizuna lapurtzen ari zatzaizkiete begien aurrean. Erregai fosilak lurrean mantentzea lortu behar dugu, eta ekitatean zentratu behar gara, eta
konponbideak sistemaren barruan aurkitzea hain ezinezkoa bada, agian sistema bera aldatu beharko genuke.
Ez gara hona etorri munduko liderrei kezkatzeko eskatzera. Aurretik entzungor egin digute eta berriro ere egingo digute. Aitzakiarik gabe gelditu gara, eta orain denborarik gabe gelditzen ari gara. Hona etorri gara, aldaketa
iristen ari dela esateko, gustatu ala ez. Benetako boterea jendearengan dago. Eskerrik asko.

Greta Thunberg

KLIMA ALDAKETA
MARTXOAREN 15a MENDEBALDEAN ERE KLIMA
ALDAKETAREN AURKAKO EGUNA
Martxoaren 15a klima aldaketaren kontra egiteko eguna izan zen. Lan uzteak egin ziren hainbat tokitan jardunean dauden politikak salatzeko eta Mendebaldea ikastetxean ere 3.
DBHtik aurrerako ikasle gehienok bat egin genuen aldarrikapen honekin, Greta Thunbergek
sortutako mugimendu eta grebarekin, hain zuzen ere.

Lan uztearen ondoren, eguerdian, 1000 lagun baino gehiago bildu ginen plaza berrian
protesta egiteko. Pankarta asko zeuden aldaketa klimatikoaren kontra. Batzuek esaten zuten
ez dugula izango non bizi, beste batzuek mugitu behar garela, …. Protestaren helburua politikoak mugitzea izan zen. Gu lehenak izan behar gara gauzak aldatzen, baina politikoek ez
badute ezer egiten, 2025. urterako aldaketa klimatikoa ez da gelditzerik izango. Mugimendu hauek ekonomia zirkularra ezartzeko, multinazionalen obsolezentzia programatua kentzeko, … egiten dira. Bizitzeko lekua izateko, azken finean.

Ingurumena

KUTSADURARIK GABEKO AIREA
Iturria: National Geographic. Natura

Zerk eragiten du airearen kutsadura?
Kutsadura mota desberdinak ezagutzeak eta gure osasunari eta ingurumenari nola eragiten dieten jakiteak, aire
kutsadura ekiditeko neurriak hartzen lagunduko digu. Sarritan ezin dugu ezta ikusi ere egin, baina atmosferaren kutsadura parte guztietan aurki dezakegu. Mundu osoko hamar
pertsonatik bederatzik Osasunaren Mundu Erakundeak
(OME) adierazitako segurtasun mailak gainditzen dituzten
kutsadura mailak jasaten dituzte. Baina, zeintzuk dira airearen kutsaduraren arrazoi nagusiak?
" Mas k" by ai mee dars i s l i cens e d under CC
BY- NC- SA 2. 0

Aire toxikoa
Gure etxeetan sortzen dira
aire-kutsaduraren iturri nagusiak,
eta erregai fosilak, egurra eta beste
biomasa-erregai batzuk barnealdeetan erretzeak sortzen dituzte, adibidez, sukalderako, berotzeko eta
suak pizteko. Barnealdeko airearen kutsadurak eragiten du urtero
3,8 milioi heriotza goiztiar inguru,
gehienak garapen bidean dauden
herrialdeetan.
" Le Roi Smel t er Nort hport 1" by Ecol ogyWA i s l i cen-

Beste kutsadura iturri handia
industria da. Herrialde askotan, energia ekoizpena airearen kutsadura iturri garrantzitsua da.
Ikatza erretzen duten zentral elektrikoak igorle garrantzitsuak dira; berriz, diesel generadoreek
gero eta kezka handiagoa sortzen dute, batez ere sare elektrikotik deskonektatuta dauden eremuetan.
Mundu mailako garraio sektorearen energiarekiko karbono dioxidoaren isurpenen ia
laurdena da, eta proportzioa igotzen ari da. Garraioaren igorpenak urtean 400.000 heriotza
goiztiarrekin lotuta daude.

Ingurumena

Kontaminatutako airea arnasteak dakartzan ondorioak
Lehen sektoreari dagokionez, airearen kutsaduraren bi iturri nagusi daude:
abeltzaintza, metanoa eta amoniakoa sortzen duena, eta nekazaritzako hondakinak
erretzea. Mundu osoan igortzen diren berotegi-efektuko gasen % 24 inguru nekazaritza, basogintza eta lurzoruaren beste erabilera batzuenak dira.
Zaborrak aire zabalean eta hondakin
organikoak zabortegietan erretzeak dioxina, " 3" by cri s s or ama i s l i cens e d unfurano, metano eta karbono beltza kaltegarriak askatzen ditu atmosferara. Mundu osoan, hondakinen % 40 aire zabalean erretzen dela kalkulatzen da, urbanizatzen ari diren
hirietan eta garapen bidean dauden herrialdeetan larriagoa da arazoa.

ERABILERA BAKARREKO PLASTIKOAREN
KONTSUMOA JAISTEKO IDEIAK
VITAL FUNDAZIOAK saritutako sei taldeetako bat osatu dute
Maialen Imaz, Laida Uriarte, Hiart Nevado eta Luna Armendarizek.

Vital Fundazioaren ingurumen-egitasmo berrien artean
“Zero plastiko” izenekoa dago, zeinaren bidez gure ingurutik ahalik eta plastiko gehien kendu nahi den.
Testuinguru honetan lehiaketa bat proposatu zuen, Nola

gutxitu erabilera bakarreko plastikoen kontsumoa? I.
Ideia lehiaketa lelopean. Mendebaldeako taldeak, beste
120 gazterekin batera, parte hartu eta saritutako seiretako
bat izan da.
ZORIONAK, NESKAK!!!

Inkesta

ELIKADURA OSASUNTSUA

Milena Matilla (DBH 2. F)

Mende Berri: Zenbat jatordu egiten dituzu egunean?
Milena Matilla: Bi.
Xenia Calvo: Bi.
M.B: Zer gosaltzen duzu normalean?
M.M: Ezer ez.
X.C: Esnea.
M.B: Zer ekarri duzu hamaiketarako?
M.M: Ezer ez.
X.C: Ezer ez.

Xenia Calvo (DBH 2. F)

M.B: Zein da gehien jaten duzun jakia?
M.M: Ogia.
X.C: Esnea.
M.B: Zure elikadurak arduratzen zaitu?
M.M: Ez.
X.C: Ez.
M.B: Zure ustez, ondo elikatzen zara?
M.M: Ez.
X.C: Ez.
M.B: Zure elikadura aldatzea gustatuko litzaizuke?
M.M: Berdin zait.
X.C: Berdin zait.

M.B: Normalean zer meriendatzen duzu?
M.M: Ezer ez.
X.C: Ezer ez.
M.B: Zer maiztasunarekin joaten zara janari azkarreko jatetxeetara?
M.M: Bi aldiz hilabetean gutxi gora behera.
X.C: Hilean behin.
M.B: Asko afaltzen duzu?
M.M: Bai.
X.C: Ez dut afaltzen.

"Healthy Fridge" by DanCent ur y is licensed under CC BY-

Musika

FREESTYLA HASBERRIENTZAT
Freestyla, ez dakitenentzat, instrumental baten gainean edo “a capella” inprobisatzea
edo bat-batean aritzea da. Lehiaketa forma du, batalla esaten zaio, borroka, eta aurkari bat gaizki utzi behar da, horrela puntu gehiago lortzen da; flo w , sk ills ed o eszenaratze ona baduzu
oraindik gehiago.
Gaur egun lehiaketa asko daude, famatuenak
FMS eta RED BULL dira; azken hau liga moduko
bat da, Mexikon, Argentinan, Txilen eta Espainian egiten dena. Orain bere momentu hoberenean
dago.
Baina, zer da batalla bat? Batalla edo oilar borroka bi lagun edo gehiagoren aurrez-aurrekoa da
eta epaileek balorazioa ematen dute haietako batek irabazteko.
Duela gutxi, maiatzean, oso lehiaketa garrantzitsua izan da Alacanten eta, besteak beste, Zasko eta Gazir inprobisatzaileek hartu dute parte.
Zasko oso ezaguna da eta metrika asko erabiltzen ditu. Gazirrek, berriz, 17 urte besterik ez ditu eta debuta egin du lehiaketa honetan. Epaileak ere oso ezagunak dira: Arkano, freestylearen
bultzatzailea eta orain dela gutxi oilar borrokak utzi dituena; Bnet, 2018ko garailea eta nazioarteko lehiaketan 4. postua lortu duena; eta Babi Blackbull, rapealari ohia.

GLOSARIOA
FLOW:
Base
baten
gainean
abesten
inprobisatzea .
DOBLE
TEMPO:
Abiadura
azkarrean
inprobsatzea
SKILL: Metrikak edo estrukturak egitea. Hitz asko
esan segituan amaiera
eta estruktura
berdinarekin.
ESZENARATZE: publikoarekin interaktuatzea
edo norberaren presentzia nabarmentzea, ozen eta
oldarrean esatea gauzak.
MC: “Zeremonia maisua” raperoei ematen zaien
izena.

SAILKAPENA
Flow: Errece eta Skone
Skills: Zasko eta Bnet
Eszenaratze: Chuty eta Skone
Doble tempo: Bta eta Chuty
Historiako hoberena: Chuty

Musika

INKESTA: FREESTYLE
Freestyle-a base instrumental baten gainean errimak inprobisatzea da. Aurten bi herrialdetan egin dira FMS deituriko ligak, Argentinan eta Espainian.
Orain bi herrialde gehiagotan egingo da, Mexikon eta Txilen. Beste lehiaketa
gehiago ere badaude. Baina, zer dakigu Mendebaldean honetaz?
1· Entzuten duzu freestyla?
2·Zein batallarekin hasi zinen freestyle ikusten?
3·Zein da zure freestyler gustukoena?
4·Zer uste duzu gallo batallei buruz?
5·Zein da zure lehiaketa gustukoena?
6·Joan zara noizbait batalla bat zuzenean ikustera ?

Ander Martinez de Zuazo (DBH 3.D)
1- Bai
2- Arkano vs Dtoke
3- Trueno
4- Interesgarriak
5- Red Bull Inter
6- Ez

Asier Armenteros (DBH 3.D)
1- Bai
2- Arkano vs Dtoke
3- Replik
4- Zailak
5- Itnernazionala
6- Ez

Musika
Isabela Martinez (DBH 3. D)
1- Bai
2- Aczino vs Arkano
3- Wos
4- Interesgarriak
5- FMS Argentina
6- Bai

Izaro Castellano (DBH 3.D)
1- Ez
2- ----------3- Chuty
4- Zailak
5- ----------6- Ez

Imanol Salgado (DBH 4.C)
1- pixkat
2- Chuty vs Arkano
3- Dtoke
4- Onak
5- Internazionala
6- Ez

Martin Gasco (DBH 4. C)
1- Bai
2- Arkano vs Aczino
3- Replik
4- Guay
5- FMS
6- Ez

Musika

Maider Castellano (DBH 4. D)
1- Bai
2- Arkano vs Dtoke
3- Arkano
4- Oso barregarriak
5- Red Bull
6- Bai
.

Uxue Kintana (DBH 4.C)
1- EZ
2--------3- Arkano
4- ------5- --------6- ---------

Pentsatzen dugun baino jende gehiagok entzuten du freestyle, entretenitzeko edo
ondo pasatzeko entzuten dute. Talentu asko izan behar duzu hau egiteko, basea
ondo jarraitzeko, inprobisatzeko eta errimatzeko.

Elkartrukeak

EUROPAR PROIEKTUA ALEMANIARREKIN 2018/2019

Batxiler 1. mailako ikasle talde bat gara .
Bigarren ebaluazioko azterketa astea bukatu
eta hurrengo egunean Friesoythe-ko 21 ikasleak etorri ziren. Friesoythe Alemaniako Iparraldean dagoen herri bat da, Herbehereko landetatik hurbil. Mendebaldea, gure ikastetxeak,
urteak daramatza bertako Friesoythe BBS ikastetxearekin harremanetan eta elkartrukeak egiten. Elkartrukea berezia da haren helburuengatik: bertako hezkuntza egoeraz, lan eskaintzez
eta nor bere herrialdeko lan-merkatuaren aukera eta arriskuez jabetzea. Otsailaren 20an iritsi
ziren Loiura eta haien bila joan ginen irrikatsu
eta gure kidea ezagutzeko jakin-minez. Gasteizera heldu ginenean, maletak etxean utzi eta
auzotik zehar buelta bat ematera joan ginen
gehiegi luzatu gabe oso nekatuta baitzeuden.

Bigarren egunean, Euskal Herriko Unibertsitateko letren fakultatea eta kanpusa ikusi zuten.
Lehen aipatu bezala, elkartrukearen helburua
hemengo ikasketa aukerak eta dauden irteerak
ezagutzea da. Bertan klaseak ematen dituen
alemaniar irakasle batek Gasteizko bere urteetako esperientzia kontatu zien. Arratsaldean,
bakoitza bere bikotearekin joan zen harremana
Lehenengo egunean, Donostiara joan estutzeko.
ziren. Alde Zaharretik ibili ziren eta Donostiako leku politenak bisitatu zituzten, hondartza
barne eta batzuk bainua hartzera ere animatu
ziren. Hiria Euskal Herriko turismo puntu garrantzitsua dela erakustea izan zen helburu nagusia. Bretxa merkatua ezagutu zuten eta bertako elikagaiekin sukaldariek prestatzen dituzten pintxo goxoak dastatu ere. Bostetan bueltatu
zirenez, denok elkartu
ginen bolatokira joateko
eta gero alde zaharretik
buelta bat emateko. Gainera, argien jaialdia
ikusteko aukera izan genuen eta asko disfrutatu
genuen.

Elkartrukeak
Asteburuan zehar, bakoitza bere familiarekin ibili zen eta larunbat arratsaldean Alaves-en
partida ikustera joan ziren. Gauean denok elkarrekin ibili ginen alde zaharretik. Igandean, familia bakoitzak leku bat erakutsi zien:
Gaztelugatxe, Oma basoa, urtegia…

Astelehenean, Bilbon pasatu zuten eguna eta helburu nagusia izan zen
nola Bilbo hiri industriala izatetik zerbitzuetan oinarritutako hiri berria izatera igaro den erakustea. Arratsaldean,
denok elkarrekin egoteko Arriagara
joan ginen meriendatzera eta kartetan
jolastera.

Asteartean, haien azken egunean, Legebiltzarra eta Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa
Zentroa ikustera joan ziren. Zentro horretan erakutsi zieten enpresa bat sortu nahi duten pertsonei diru-laguntzak nola lortu eta enpresa bideratzeko gomendioak eman zizkieten. Honekin lotuta, Alemaniako egunkari batentzat erreportaje
batean agertu ziren, gure proiektua azalduz.
Arratsaldean, agurtzeko jaia egin genien institutuan. Hemengo dantza ezagunenak erakutsi ondoren, m erend o la eta pare bat jolas egin genituen. Azkenengo momentuak taberna batean
igaro genituen denok batera. Aste bikaina pasatu genuen eta, otsaila izan arren, udako eguraldiaz gozatzeko aukera izan genuen gainera.

Haien buelta egunean, 8:15ean etorri ginen guztiok eta talde-argazkia egin eta gero, autobusera igo eta ekainera arte agurtu genituen. Ekainaren 21ean guri tokatuko zaigu hegazkina
hartu eta Friesoythera joatea.

Mendebaldeako berriak

MENDEBALDEA GASTEIZTXO PROGRAMAN
Apirilaren 11n, Gasteiztxo programaren eskutik telebista tailerra izan genuen. Egun horren aurreko asteetan
taldeak sortu, lana banatu, informazio jaso eta materiala sortu genuen.
Telebista tailerraren eguna (albistegia sortu behar genuen) Radio Vitoriako irratira joanez hasi genuen.
Mendebaldean geratu ginen 8:00etan baina pertsona batzuk berandu iritsi ziren eta 8:09an atera ginen. Tranbia
hartzera nahiko lasai abiatu ginen, baina geltokira heldu ginenean tranbia iristen ari zen. Guztiok korrika tikatu genuen barrura sartzeko eta, ia-ia, irakaslea kanpoan utzi genuen. Parlamentuan jaitsi eta Radio Vitoriara joan ginen
oinez. Bertara iritsi ginenean, hiru monitore genituen zain eta,
aurkezpenak egin ondoren, tailerrean egingo genuena azaldu
ziguten.
Lehendabizi Radio Vitoriako platoa ikusi genuen eta
nola funtzionatzen zuen azaldu ziguten. Jarraian, hiru taldetan
banatu eta inkestak egitera joan ginen. Talde bakoitzak hiru
inkesta egin behar izan zituen eta, ondoren, elkarrizketa bana:
talde batek Ailaketen; beste batek gazteria zerbitzuan, eta
hirugarrenak Santa Maria Katedralean. Elkarrizketak bukatu
genituenean Andra Mari Zuriaren plazan elkartu ginen. Bertan
ordu erdiko atsedena izan genuen, zerbait jan eta indarrak
berreskuratzeko.
Ondoren Monte Hermosora joan ginen eta han bi salatan banatu ginen. Batzuk kontrol gelara joan ginen eta besteak platora. Kontrol gelan guztia gidatzen genuen eta leku
oso interesgarria iruditu zitzaigun. Besteak platoan egon ziren
elkarrizketetan jasotako informazioa garbira pasa eta albisteak grabatzeko irakurketa frogatxoak egiten.
Bukatzeko, platora joan eta goizean zehar egindako lanaren fruitu izan zen albistegia grabatu genuen. Aurkezle, erredaktore, laguntzaile, teknikari,… lanetan aritu ginen eta izan ginen egun batez.
Egun zoragarria izan zen!!!!

Cristina Uriarte Hezkuntza sailburua, June López Ramírezi
(DBH 2.B) saria ematen.

XVII. MATEMATIKA OLINPIADA
2019ko edizioan, Euskadiko DBHko 2. mailako 105 ikastetxetako 3.000 neska-mutil inguruk hartu dute parte eta, horietatik, 259
heldu ziren finalera. Olinpiadan puntuaziorik
altuena eskuratu duten 12 ikasleek dagozkien
sariak jaso zituzten ekainaren 7an.

ANTZERKI-KRITIKA

NOTA HOBERENA

Aritz Corujo ikaslea EL CORREOk
saritu du antzerki-kritika
hoberenagatik Beñat Etxepare
proiektuan.

Unai Cuevasena izan da 2019ko
Unibertsitaterako
hautaprobetako Arabako notarik
altuena (9,68).

Kultur Asteko literatur lehiaketako saridunak

UDABERRIA

Haizeak nire sentimenduak eramaten ditu
Eta eguzkiak bere indarrarekin berotzen du
Landareak pozik esnatzen dira
Sentimenduak airean sentitzen dira

NÁUFRAGOS ENTRE
PROBLEMAS

Ikasleek ez dute ikasi nahi
Eta irakasleak esaten esaten die “ es lo que hay “
Euria egiten badu ez da ezer gertatzen
Bestela landareak ez dira hazten
Ura gardena dago

Sin saberlo vivimos naufragando,
en el mismo mar de aguas revueltas
con los problemas dándonos mil vueltas
y un destino idéntico esperando.

Itsasoak ispilu bat dirudi
Poema hau negua bezalakoa da
Orain bukatuko delako
IBAI AMURRIO (DBH 1. H), A KATEGORIA

En la tempestad algunos nadando;
contra lluvias salvajes,olas suetas
y las puertas del abismo entrevueltas;
con valentía seguirán luchando.
Aun así yo prefiero relajarme,
olvidarme del caos que me rodea,
dejar a la cálida agua llevarme.
Si algún día el desastre me bordea,
y decido comenzar a arriesgarme,
de lo que es sufrir me hare una ídea.
GARAZI MTZ DE ZUAZO (DBH 4.G),
B KATEGORIA

B KATEGORIAKO
EUSKARAZKO
LAN SARITUA
PLAGIOA IZAN ZEN

Kultur Asteko literatur lehiaketako saridunak

MEMORIAS DE JANOR
Un grito despertó a Yara de su sueño. En ese mismo instante, supo que estaba en peligro. Últimamente estaban ocurriendo cosas muy extrañas en Janor, su reino: las cosas desaparecían de repente y nadie sabía por qué. Por
eso, tenía que andar siempre con cuidado. Efectivamente, al mirar por la ventana vio que medio edificio en el que
estaba ella alojada había desaparecido, y, por miedo a que lo hiciera también su parte, salió corriendo. Corrió por la
hierba fresca, el barro y por encima de los árboles hasta que estuvo segura de que no corría peligro. Se encontraba
en una aldea al sur del reino, aunque ahora vivía muy lejos. Bueno, ahora ya no vivía en ningún sitio. Fue a ver si su
familia estaba bien. Lo que encontró allí la dejó más destrozada de lo que estaba ya. Su hermano pequeño, de tan
solo 8 años, tan inocente, había desaparecido. No supo si llorar o gritar. Aunque hasta ahora había pensado que
había una solución, ya no estaba tan segura. Cuando intentaba consolar a sus padres, vino el sabio de la aldea, que
quería hablar con ella:
-Mi hora se está acercando y por eso he venido a donde ti. Haciendo un último esfuerzo, te comunico que sé la razón por la que está desapareciendo el reino y cómo hacer que todo vuelva a la normalidad.-Dijo lentamente-Pero
eso lo tendrás que hacer tú.
-Pero....
-No hay tiempo, pequeña. El reino está desapareciendo por la misma razón por la que se creó. Fue gracias a la imaginación de los humanos de la tierra. Se inventaron un reino, un reino en el que…
Nunca llegó a terminar la frase, porque, cayó a suelo, del que nunca más volvió a levantarse.
Eso dejó a Yara más confundida de lo que estaba ya. Con solo 15 años, tendría que salvar aquel reino de la
mayor amenaza que había sufrido jamás, la desaparición. Pero se convenció de que haría cualquier cosa para que su
hermano volviera.
Aun así, no les dijo nada a sus padres.
La idea de la solución le vino unos días más tarde, después de pensar mucho y no llegar a ninguna conclusión. Estaba en su casa, en su habitación, sin ganas de hacer nada, cuando decidió que, para pensar en otra cosa que
le ocupara la mente, leería un libro, Cogió cualquiera y leyó el título. Sabía que se lo había leído, pero no se acordaba de la historia y por esa razón, se la volvió a leer y se volvió a acordar.
Los siguientes días y semanas, estuvo trabajando sin descanso. No paraba casi ni para comer y, cuando estuvo satisfecha con su trabajo, no esperó ni un segundo para dar el segundo paso.
El niño cerró el libro. Entre sus manos sostenía un enorme volumen que contaba la historia de un reino y de
una joven que logró que esa historia no se olvidara nunca.
Pero, ¿ese reino existía de verdad, o alguien se lo había inventado?.

CIELO ESTRELLADO
La noche fluye entre tu mundo y el mío. Noche, una completa oscuridad con puntos brillantes a lo lejos.
Estrellas… Las estrellas están sobrevaloradas. Y más en las historias de amor. Son inalcanzables, y disipan todo el
terror con un simple rayo de luz. Supongo que tú y yo dormíamos bajo un manto estrellado.
Al principio, cuando nos conocimos, no pensaba en nada más que en contar puntitos en el cielo. Era una
ingenua, y tú sonreías cada vez que señalaba el horizonte. Como si realmente lo disfrutaras. Creo que éramos felices, entonces. Nuestro mundo era el único que existía y el resto no era más que attrezzo . Solo importaban mis ojos
claros y tus palabras dulces.
Ni siquiera recuerdo cuándo se disipó esa dulzura. Simplemente pasó con el tiempo. Debí haberme dado
cuenta antes, al ver el anochecer. En lo único en que me fijé fue en esa mezcla de rojos y naranjas fundiéndose con
la mar, e ignoré el balón en mi cara. Y pasó una semana, y me llegó el mensaje más bonito que había leído en mi
vida. Te perdoné.
Esa fue la primera estrella a la que me aferré. La siguiente fue un ramo de rosas rojas.
Después, fue una disculpa cantada como una balada. La oscuridad se llenó de destellos.
Tengo oído que los astros mueren, pero que su rastro permanece por siglos. Como si todavía estuvieran allí.
Esas estrellas también murieron entre palizas, menosprecio y mentiras. Pero yo todavía me aferraba a su luz.
En tiempo hizo que te abandonara. Dejé mi vida, mi honor, mi compromiso. Lo dejé todo. Y ahora me encuentro tumbada en la playa, en completo silencio.
Está amaneciendo….
AMAIA DE BELASKO (BATX. 2. C), C KATEGORIA

Ondo merezitako graduazioak

Lourdes Aldaiturriaga, MENDEBALDEAko idazkaria azken
hemeretzi urteetan: “Nire lanetik den-dena gustatzen zait,
beti dago zerbait ezberdina”
Lourdesen bila idazkaritzara joan ginenean, han aurkitu genuen ordenadore
Zein da zure lana institutuan?
Nire lana idazkaritzakoa da, lan administratiboa, dena papeleoa da...
Zer ikasi zenuen hemen lan egiteko?
Administrazio-ikasketak.
Gustuko duzu zure lana?
(5 aldiz esaten du oso, doinu pentsakorrez
…) Bai, oso zorte ona izan dut nire bizitzan
lanarekin, egin ditut lan ezberdinak baina
administrari lana egiten hasi nintzenetik
oso ondo, gustatzen zait.
Zer beste lan egin zenuen hona etorri
baino lehen?
Egon nintzen Etxaurren ikastolan (Zuhatza,
Araba) lan hau egiten, aurretik lantegi batean, jatetxe batean, lantegi bat garbitzen
ere bai...
Zenbat urte daramazu MENDEBALDEAN ?
MENDEBALDEAN hemeretzi urte, lehen urtea eraikin zaharrean, Juan Ramón Jiménez
ikastetxean….agian zuek ez zenuten ezagutu, eta gero hemen.
Zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik?
Dena, den-dena. Lana ezberdina da, ez da
lan monotonoa, zuek etortzen zarete ziurtagiri bila edo matrikula egitera, gurasoak beste gauza batzuetara, barruko gauzak...aplikazioak ezberdinak dira: jantokia,
garraioa, ziurtagiriak… papeleo asko eta
ezberdina.

Eta gutxien?
Ez dakit, pentsatu behar dut… beraz...ez
dago ezer.. Bueno ba, gutxien gustatzen zaidana da, eta hori jarri, guk banatzen dugu
orain matrikula eta etortzen zaretenean
esaten galdu duzuela, ez dakizuela non dagoen, ez duzuela aurkitzen...hori da. Eta
goizeko seietan iratzargailuak jotzen duenean.
Lan asko ematen dizugu ikasle eta irakasleak?
Ez, ez.
Zein da zure lanetik gehien eta gutxien
botako duzuna faltan?
Ez dakit, ez dakit, uste dut ezer ere ez.
Agur hitz batzuk eskatu dizkiogu amaitzeko. Denbora eskatu digu. Aprobetxatu du
unea guri arreta deitzeko, ez omen diogu galdetu nola sentitzen den, oso inportanteak dira
sentimenduak berarentzat.

Ondo merezitako graduazioak

Ba… nola sentitzen zara?
Orain ondo, baina abendura arte oso gaizki, jendeak esaten zidanean “iadanik datorren urtean jubilatuko zara!”, nik oso gaizki hartzen nuen. Baina, ez dakit zer gertatu den abendutik
aurrera, onartzen ari naizela edo ez dakit zer, baina hobeto nago sentidu horretan, ondo
sentitzen naiz, gustura, ez da jubilatzeko gogoarekin, baina onartzen dut.
Azkenean eskaini dizkigu bere hitzok:
“Aiaraldeako Etxaurren ikastolan hemeretzi urte egon ondoren, 2.000 urteko ekainean
MENDEBALDEA BHIn lur hartu nuen (aurretik Juan Ramón Jiménez izandakoan, Eharin).
Han ezagutu nituen lehenak Virginia Aguiar atezaina, Mendebaldeako gatza eta piperra
(duela urte gutxi hil zena), eta Josean Ruiz de Arkaute zuzendaria izan ziren. Ez dakit zerk eragin zidan, baina aukeran eman zizkidaten hiru ikastetxetatik MENDEBALDEArekin geratu nintzen.
Hemen nire lan-bizitzako hemeretzi urterik hoberenak bizi izan ditudala esan dezaket.
Horregatik eskertu nahi diet sukaldeko zerbitzukoei, garbiketakoei, nirekin izan diren idazkaritzakoei, atezaintzakoei, zuzendaritza ezberdinei, irakasleei… eskaini izan didaten maitasun
guztia. Ezin dut ahaztu “Le petit comité”.
Eta aipamen berezi bat, nola ez, Anari, ia hamaika urte hauetan jasan, pairatu, nozitu,
eraman behar izan nauelako …, nire une onetan eta txarretan. Eskerrik asko, MENDEBALDEA.”

Lourdes kazetariekin (Uxue, Nahia eta Ixone)

Ondo merezitako graduazioak

Ana Olasolo, matematika irakaslea: “Irakaskuntza izugarri gustatzen zait, disfrutatu dut, oso zoriontsu izan naiz nire
ikasleekin, eta nik gomendatzen dut lanbidea guztiz.”
Liburutegian hartu gaitu Anak. Matematikaz, irakaskuntzaz… ofizioaz aritu
zaigu. Etxean ikusitako lanbideaz eta transmititu duen lanbideaz. “Guztiz goZer ikasi zenuen?
Nik ikasi nuen karrera bere garaian Ciencias
Exactas deitzen zen, gaur egun Matematika
gradua litzatekeena.

Ni

Gustuko duzu zure lana?
Izugarri. Gainera agian hunkituko naiz eta
guzti galdera honekin. Nik ikasi nuenean ez
nekien gero zer egingo nuen, matematika
gustukoa nuen eta adin horrekin hori ikasi
nuen. Gero lanbide hau aukeratu nuen eta
oso zoriontsu izan naiz, egia esan, asko
gustatu zait. Orain berriro nire bizitza hasiko
balitz ez nuke aldatuko.
Zein izan da zure ibilbide profesionala?
Nire lehen lana unibertsitatean izan zen, lau
urte Leioan izan nintzen. Ez zitzaidan unibertsitatekoa gehiegi gustatu eta Bigarren
Hezkuntzako, lehen Batxilergoko, Oposaketak egin nituen. Eta horrela hasi nintzen institutuetan.
Zenbat urte daramazu MENDEBALDEAN ?
Mendebaldean hasieratik nago, 2000. urtean etorri ginen eta hasieratik. Guk egin dugu
Mendebaldea, eta horregatik asko maite
dut, nire institutua, nire bigarren etxea izan
da.
Zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik? Eta gutxien?
Gehien gustatzen zaidana ikasleekiko tratua
da, harremanak izatea. Nik beti esaten dut
zuek gaztetasuna ematen duzuela, zuen
optimismoa kutsatzen duzuela, uste dut ondo moldatu naizela ikasleekin, beti daukazu
zerbait, bronkak eta horrelakoak, baina asko
maite izan ditut nire ikasleak, guztiak dauzkat buruan. Hori da niretzat hoberena. Okerrena, zer? Arazoak sortzen direnean.

ere Ikasketaburu izan nintzen urte betez eta
arazoak sortzen dira eta batzuetan ez zara
babestua sentitzen. Erabaki batzuk hartu
behar dituzu eta ez duzu administrazioaren
babesa sentitzen. Hori bakarrik, baina lanaren aldetik dena gustatzen zait.
Lan asko ematen dizugu ikasle eta irakasleek?
Ikasleek lana ematen duzue, baina eman
behar duzue. Eta horrela izan behar da. Klaseetan batzuetan haserretzen zara, esaten
duzu “ez dira konturatzen zein garrantzitsua
den egiten ari garena….” baina horrela
da. Eta irakasleak...institutu honetan harreman onak ditugu irakasleon artean, betidanik, eta hori ere onartzen dute kanpotik datozen irakasleek, urtero irakasle berri asko
izaten ditugu eta ospe hori daukagu. Mendebaldean harreman onak daudela, giro
ona, saiatzen garela berriei laguntzen. Irakasleek ez didate lanik ematen, bakoitza
saiatzen da bere lana betetzen, prest daude
laguntzeko zerbait behar baduzu… Atzo
izan genuen Matematika mintegikoen bazkaria ni agurtzeko eta hori komentatzen genuen….

Ondo merezitako graduazioak
Zein da zure lanetik gehien eta gutxien botako duzuna faltan?
Gehien botako dudana faltan ikasleak, zalantzarik gabe; irakastea ere asko gustatzen zait,
eta saiatuko naiz hori betetzen beste era batean, elkarte batean, gabeziak dituzten ikasleei
laguntzen…. Gutxien goiz altxatzearena, imajinatzen dut, beti korrika ibiltzearena, beti erlojuari begira, eskaileretatik gora eta behera. Baina gainontzeko guztia bai ikasleak, institutuko giroa...hori seguru baietz botako dudala faltan..

Agur hitz batzuk eskatu dizkiogu amaitzeko.
“Irakaskuntza aukeratu nuenean ez nekien non sartzen nintzen; gure aitak esaten zidan
Magisteritza ikasteko, baina ni nire matematikekin… Gure aita zena matematika irakaslea izan
zen, hasieratik berak erakutsi zidan oso ondo matematika, oinarri ona neukan, baina gero irakaskuntzan sartu nintzenean… izugarri gustatu zitzaidan, disfrutatu dut, oso zoriontsu izan
naiz nire ikasleekin, eta nik gomendatzen dut guztiz. Izan behar duzu izaera, batzuk ez dituzte
ikasleak aguantatzen...baina oso lanbide polita da eta guztiz gomendatzen dut. Berriro hartuko
nuke. Aurten, gainera, institutu honetan egon da nire alaba, nik gomendatu nion, esan nion
“ikusi duzu zure amak zer egin duen, beharbada zu ere gustura egongo zara”, eta bera ere
oso pozik egon da gaztelania ematen, bera gaztelaniako irakaslea da. Uste dut oso lanbide

Ondo merezitako graduazioak

José Luis Jiménez, gaztelania irakaslea eta informatika
arduraduna: “Lan honetatik gehien gustatzen zaidana jendearekin egiten diren harremanak dira, bereziki gazteekin”
Filologoa izan arren, azken urteotan institutuko informatika azpiegituren antolamenduari eskaini dizkio ordu asko. Nork ez du José Luis deitu informatika-arazoren baten
aurrean. Lasai, José Luis, oraingoan berriketan jardutera gatoz.
Zein da zure lana institutuan?
Bi gauza egiten ditut hemen, Mendebaldean. Alde batetik,
gaztelania irakaslea naiz eta, bestetik, informatikaren antolamenduaren, azpiegituren ardura dut.
Zer ikasi zenuen?
Nik Filologia Hispanikoa ikasi nuen, filologoa naiz.
Gustuko duzu zure lana?
Bai, oso gustuko dut, oso lan polita da.
Zein izan da zure ibilbide profesionala?
Hasi nintzen Gipuzkoan, Eibarren; gero, Gasteizen Unamuno Institutuan hainbat urte, Bergaran ere bai, eta orain
Mendebaldean.
Zenbat urte daramazu MENDEBALDEAN ?
Mendebaldean gutxi gorabehera hogei urte.
Zer da gehien gustatzen zaizuna zure lanetik?
Gehien gustatzen zaidana jendearekin dituzun harreman
pertsonalak dira, bereziki gazteekin izatea.
Eta gutxien?
Gutxien gustatzen zaidana da zuzentzea eta notak jartzea.
Lan asko ematen dizugu ikasle eta irakasleak?
Bueno, asko-asko... ez dakit. Momentuaren arabera, pazientziarekin. Bereziki informatikarekin
garrantzitsuena da pazientzia izatea.
Zein da zure lanetik gehien eta gutxien botako duzuna faltan?
Uf! Ez dakit. Oso galdera zaila. Agian ezer ere ez.

Filmen kritika
SPOTLIGHT
Zuzendaria: Thomas McCarthy da film honen zuzendaria. Antzezlea eta gidoilaria ere bada. Hainbat sari irabazi ditu Spotlight filmarekin, besteak beste,
flm hoberenaren Oscar saria 2015ean, film hoberenaren Gotham saria eta zuzendari hobereranena DGA...
Istorioa: ¨The Boston Globe¨-en lan egiten duen kazetari talde batek, eliza
katolikoak 80 ume inguru bortxatu zituela ikertu zuen. Horren ondorioz, bortxaketak egin dituzten apaizei eta biktimei elkarrizketak egiten dizkiete erreportaje bat egiteko eskandaluari buruz.
Onena: Umeak bortxatzen dituzten apaizekin dagoen arazoa oso ondo islatzen du, eta kontzientziatzen zaitu. Kasu guztietan dago gaizki bortxatzea, baiThomas McCarthy
na apaiz batek ume bat bortxatzen duenean, inpaktu handia sortzen du, apaizak pertsona ¨zintzoak¨ direla uste delako eta gurasoek bere seme-alabak beraien ardurapean konfiantza osoz uzten dituztelako.
Txarrena: Oso azkar doa eta informazio asko j asotzen duzu denbora gutxian, eta, horregatik, azkenean nahastu egiten zaitu. Beste alde batetik, monotono xamarra egin daiteke, denbora osoan dokumentuen eta pertsonen bila daudelako.

SEXU ABUSUAK
Sexu abusua gertatzen da pertsona bat, beraren baimenik gabe, sexu izaera duten ekintzetan
parte hartzera behartzen dutenean edo beraren baimenik gabe sexu-izaerako ukitzeak edo antzekoak
egiten zaizkionean.
Horrelako ekintzak urrutitik ikusten ditugu maiz, lotsa edo beldurragatik ez delako honi buruz
hitz egiten eta badirudi, hemen, Euskal Herrian, ez daukagula horrelako kasuen berri.
Azkenaldian, ordea, Spotlight gogora ekartzen diguten salaketa bat baino gehiago jarri dira.
Hona hemen salaketa horietako bi.
- Apaiz batek Bizkaian adin txikikoei sexu abusuak egin dizkiela salatu dute
Bilboko Gotzaitegiak eskaut taldeekin lanean ari zen abade bat bere zereginetatik kendu du, adin txikiekiko portaera sexual desegokiak eduki dituelakoan. Barne ikerketa bat egin ostean, ikertutako gertaerak Fiskaltzaren jakinaren gainean utzi ditu.
- Derioko seminarioan sexu abusuak jasan zituela salatu du apaizgai ohi batek
Apaizgai ohiak gogoan ditu higiene arrazoiak medio zuzendari espiritualak 13 eta 15 urte bitarteko
gaztetxoei egindako abusuak.
Nola jakin dezakegu haur bat sexu abusuak jasaten ari dela? Normalean, haur bat, genitaletan
gehiegizko arreta jartzen badu edo interes gehiago ipintzen badio, pentsatu ahal dugu sexu abusu bat
sufritu duela. Baita ere, konturatu ahal gara, gurasoei galdetzen ari zaienean sexu harremanei buruz.
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