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Bisita
“Arropa ibiltaria”
HARTZAILEAK:

Haur Hezkuntzako 1. eta 2. mailak, eta Hezkuntza berezia
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2,5 ordu gutxi gorabehera

Edukiak

Helburua
k

CURRICULUMERA HURBILTZEA
▪ Arroparen zikloa eta edukiontzira botatzen dugun unean hasten duen bidaia ezagutzea.
▪ Objektuen bizi ziklora eta ekonomia zirkularraren ideiara hurbiltzea (ekonomia horretan
hondakinak baliabide bihurtzen dira), Emausko Trapuketarien lanaren bidez.
▪ Arropari ematen diogun erabileraren, erosteko erabakien eta kontsumo ereduaren gainean
gogoeta egitea.
▪ Arroparen bidaia: edukiontzitik bigarren eskuko azoka edo
fabriketaraino (trapu bihurtuta).
▪ Urrezko arau desberdinak arroparen ikuspegitik: berrerabili,
KONTZEPTUAK
birziklatu, berriro pentsatu, murriztu, konpondu, berriro
asmatu...
▪ Ekonomia zirkularra, kontsumorako eredu alternatibo moduan.
▪ Hondakinen bigarren bizitza.
▪ Behaketa eta informazioa biltzea bisita gidatuan.
▪ Sormena, gauza batzuetarako erabilera desberdinak
PROZEDURAK
pentsatzeko.
▪ Istorioak sortzea, storytelling-eko prozesu baten bidez.
▪ Errespetuzkoa Emausko Trapuketariek duten proiektu
sozialarekiko: pertsonak, beren lana eta berreskuratzen dituzten
JARRERAK ETA
objektuak.
BALIOAK
▪ Gogoetazkoa, kontsumo arduratsuari, hondakinak
berrerabiltzeari eta murrizteari dagokionez.

OHARRAK:
Jarduerarako aurreikusitako denborak barnean hartzen du 20 hartzea hamaiketakoa jateko.
Gogorarazi behar zaie lantoki batera joan behar dutela eta errespetuz jokatu behar dutela beren lana egiten
ari diren pertsonekin.

JARDUERAK

IRAUPENA

Ongietorria eta banaketa

10´

Arropa tratatzeko nabera bisita egitea

30’

“Zirkuluak ez du amaierarik” bideoa ikustea

20’

Hamaiketakoa

20’

Eltzeteria

20’

Arroparen bidaiak

35’

Etiketa berriak konpromiso berrietarako

15’

JARDUERAREN DESKRIBAPENA
Jarduera hasteko, Emausko Trapuketariek aurkezpena eta ongietorria egingo dute. Ematen dituzten
zerbitzuak azalduko dizkiete ikasleei. Gero, sarrera horren ondoren, jarduerak zati hauek izango ditu:
Bisita arropa birziklatu eta berrerabiltzeko plantara
Bisita gidatua egingo dugu plantan, diskurtso edo arrazoibide bikoitz honetan arreta jarrita:
●

Alde batetik, zentroari berari dagokiona: zentroak duen zentzua, bertan gauzatzen diren prozesuak,
funtzionamendua…
● Eta beste aldetik, arropak egiten duen bidaian jarriko dugu arreta, edukiontzira bota edo dagokion
bilketa tokira eramaten dugunetik birziklatu edo berrerabiltzen dugun arte. Horren guztiaren
funtsean dagoen ideia da hondakinak baliabide bihurtzen direla.
Prozesua eratzen duten faseetako bakoitzean geldialdia egingo dugu:
●

Jatorria: toki horretan dagoen arroparen jatorrian jarriko dugu arreta. Zentroan egunero jasotzen den
arropa kantitatea ikusi eta Iruñerriko Mankomunitateak arropa eta oinetakoak biltzeko 2017an
kokatu zituen edukiontzi berrien erabilera nabarmenduko dugu. Horrez gain, murrizteak duen
garrantzia landuko dugu.
● Hautaketa: toki horretan objektuak bi irizpideren arabera sailkatzen dira, ongi edo gaizki dauden eta
zein materialetakoak diren. Arropa botatzeko edukiontzietara iristen diren eta ehunezkoak ez diren
elementuak ere bereizten dira.
● Berrerabiltzeko prestatzea: fase honetan, ongi dagoen arropa erregistratu egiten da, higienizatu eta
trapuketarien bigarren eskuko azoketara bidaltzeko prestatu.
● Birziklatzeko prestatzea: berrerabiltzeko balio ez duen arropa birziklatu egiten da, garbitzeko trapu
eta betegarri moduan erabiltzeko. Paketatu egiten da eta prestatu beste batzuei saltzeko.
“Zirkuluak ez du amaierarik” bideoa ikustea
Bisitan ikasitakoaren bidez, ekonomia zirkularraren kontzeptua azalduko da. Horren ondoren, “Zirkuluak ez
du amaierarik” bideoa emango da, kontzeptu hori arretaz azaltzen baita bertan.
Eltzeteria
Sormena eta buru bizkortasuna lantzeko jarduera da. Hasiera batean hondakintzat jo den gauza baterako
bururatzen zaizkien ahalik eta erabilera gehienak aipatu beharko dituzte ikasleek denbora tarte labur batean.
Dinamika amaitzeko, berrerabiltzeari buruzko gogoeta egingo dugu.
Arroparen bidaiak
Dinamika honen oinarria storytelling-a da, istorio azkarrak sortzeko, minutu batekoak, gero antzeztu egin
beharko dituztenak. Istorioek ekonomia zirkularraren eta jantziek egiten dituzten bidaia desberdinen

gainekoak izan beharko dute. Dinamika honen bidez, bisitan ikasitako guztia sendotu nahi da, ikasleek
aurretik zituzten ideiei lotuta. Era berean, kontzeptu aldetik aberastea lortu nahi da, talde mailako gogoeta
baten bidez eta ondoren azaltzearen bidez.
Etiketa berriak konpromiso berrietarako
Amaitzeko, taldeak talderako konpromiso batzuk idatzi beharko ditu, etiketa erraldoi baten forma duen fitxa
batean. Etiketa ikasgelako horman zintzilikatzera bultzatuko dira ikasleak, erraz ikusten den toki batean,
konpromisoak begien bistan izateko beti.
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