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AURKIBIDEA

Economistas sin Fronteras erakundeak tzure laguntza behar du. Uste baduzu gure EsF txostenak edo orokorrean gure 
jarduerak gizarte-erabilgarritasuna duela, lagun iezaguzu gure lana mantentzen. Erreferentziazko GKEa izan nahi 
dugu bideko ekonomia bilatzeko orduan, gizarte- eta ekonomia eragileen sareko lana sustatu eta elkarrizketa errazten 
laguntzeaz gain. Bakarrik gizarte-partaidetza zabalaren lorpenekin lortu ahal izango baitugu bideko ekonomia. Nahi 
duzun ekarpen ekonomikoa egin dezakezu:  

Gure erakundeko bazkide izan eta Economistas sin Fronteras erakundearekin aldizka lagundu nahi baduzu, gure 
webgunean dagoen inprimakia osatuta egin dezakezu: 

Edo 91 549 72 79 telefono-zenbakira dei dezakezu • Informazio guztia hurrengo webgune honetan: 

 https://ecosfron.org/unete/ 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako Espainiako legediak pertsona fisikoek egindako ekarpen eta dohaintzei aldeko tratu 
fiskala ematen die, PFEZaren kuotan kenkarirako aukera baitago.

Ondorengo esteka honetan 
inprimakia beteta:  

Fundazioaren kodea 
Economistas sin Fronteras01895

Edo BIZUM:erabiltzearen bidez:

 Ikus daiteke nola egin dohaintza bizum bidez hemen
https://ecosfron.org/unete/dona-con-bizum //

Dosier honetako testuek egileen iritzia soilik adierazten dute, eta iritzi horrek ez du zertan bat etorri horri buruz MgEk 
duen jarrera instituzionalarekin. 
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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 
1997an unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur 
egun ekonomia bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra 
eraiki nahi duten pertsonek osatua; erakundearen 
lehentasunezko asmoa pobrezia eta desberdintasunak 
desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariak  erakundean uste 
dugu garapen-eredu berri bat behar dela, ekonomia 
gizakiaren zerbitzura jar dadin, eta ez, gaur egun 
gertatzen den bezala, milioika pertsona ekonomiaren 
zerbitzura egon daitezen.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko 
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan 
jardun dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko 
konpromisoa har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko 
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-
eragileen artean elkarrizketa errazten eta sareko lana 
sustatzen lagundu. Izan ere, gizartearen parte-hartze 
zabal baten bidez soilik lortu ahal izango dugu bidezko 
ekonomia bat.

Gure bazkideen ekarpenak funtsezkoak dira iraupen 
luzeko proiektuak planifikatu eta egin ahal izateko.
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2 014ko udazkenean, MgE-en Dosierren 15. 
alea unibertsitatean ematen den «Ekonomiaren 

irakaskuntzari» eskaini genion. Horren xedea zen 
ortodoxia neoliberala nagusi zuen ikasketa-plan bat 
ezagutzera ematea, gaur egungo mundua, bere arazo 
larrienak eta krisi sistematikoak ulertzeko funtsezko 
edukien alborapen eta gabezia sistematikoak ezaugarri 
zituena.

Ondoren, 2020an, bi dosier osagarri argitaratu 
genituen1. Horietan, Ekonomiako unibertsitate-
graduen curriculumak eta hezkuntza-komunitatearen 
pertzepzioak aztertu genituen. Diagnostiko horiek 
agerian uzten zuten ekonomiaren irakaskuntzan 
p lura l tasunik ,  d iz ip l inar tekotasunik  e ta 
zeharkakotasunik ez zegoela; era berean, ikuspegi 
feminista, ekologiko eta giza eskubideen ikuspegitik 
eraldatzeko proposamenak aurkezten zituzten, eta 
ikuspegi lokal-globalari arreta berezia eskaintzen 
zieten.

Ekonomiaren irakaskuntzari egiten zaion kritika hori 
Bigarren Hezkuntzari ere aplikatzen zaio (DBH, 
Batxilergoa eta Lanbide Heziketa). Horrek oinarrizko 
def izita suposatzen du pertsonen prestakuntza 
orokorrean. Ez bakarrik ekintzaile potentzial edo 
kontsumitzaile, zerbitzu publikoen erabiltzaile, 
inbertitzaile edo aurreztaile, zergadun eta langile rolak 
betetzeko; baita herritar aktibo, boto-emaile eta iritzi 
publikoko sortzaile bezala ere. Horixe da pentsamendu 
ekonomiko nagusiak duen zeregin nagusia balioak 
eta jarrerak eratzean. Errealitatearen azterketa gai 
konplexua denez, hainbat interpretazioren mende 
dagoenez eta beste jakintza-arlo batzuek ere esku 
hartzen dutenez, Ekonomiaren irakaskuntzak esplizitu 
egin behar ditu planteamendu desberdinen azpian 
dauden ikusmolde ideologikoak eta interesak, bai 

1. Diagnóstico y revisión del grado de Economía de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
Ekonomiaren irakaskuntzaren egoerari buruzko diagnostiko-
ikerketa Espainiako unibertsitate publikoko sisteman 

eta aztertutako errealitateari proposatutako hainbat 
interpretazio eta konponbide ere2.

2008ko finantza-krisiaren ondoren, «alfabetatze 
ekonomiko-finantzarioa» hezkuntza-etapa gero eta 
goiztiarragoetan hobetzeko aldarria hedatu zen. 
Horrela, unibertsitate aurreko hezkuntza-curriculuma 
interes korporatiboetara zabaltzeko eta edukiak 
merkatuko beharretara egokitzeko prozesua bizkortu 
zen. Horrek ikasleen gaitasun kritikoa eta hezkuntza 
helburuei buruzko ikuspegia murrizten ditu eta 
ideologia ekonomiko zehatz baten (neoliberala) 
ezagutzak, trebetasunak, jarrerak eta balioak eskuratzea 
sustatzen du.

Aldi berean, 2030 Agendaren inplementazio-aldia 
ere hasi zen. 4. GJHk, zehazki, hurrengo xedea 
dauka: ikasle guztiek garapen iraunkorra sustatzeko 
beharrezkoak diren ezagutza teoriko eta praktikoak 
eskuratzea. Hori lortzeko, besteak beste, garapen 
jasangarrirako eta bizi-estilo jasangarrietarako 
hezkuntza, giza eskubideak, genero-berdintasuna, 
bake-kultura eta indarkeriarik eza sustatuko dira, bai 
eta munduko herritarren eta kultura-aniztasunaren 
ekarpen iraunkorra ere.

Horrela, ikastetxeetan proiektuak ugaritzen ari direla 
eta ezagutza horiek gainditzen dituzten irakasgai 
guztietan edukiak sartzen ari direla ikusten dugu. 
Hala ere, horrek ez du esan nahi bigarren hezkuntzako 
Ekonomiaren irakaskuntzan ikuspegi heterodoxoak 
sartu direnik, hala nola, Ekonomia Feministako eta 
Ekonomia Ekologikoko eskolek sustatzen dituzten 
eduki teorikoak edo Ekonomia Sozial eta Solidarioak 
sustatzen dituen praktikak.

2020an, COVID-19ak mundua hankaz gora jarri zuen. 
Horrek krisiaren elkarren menpeko kausak ulertzearen 

2. 2395 83/2016 DEKRETUA, uztailaren 4koa, Kanarietako 
Autonomia Erkidegoarena, erkidego horretako 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren eta Batxilergoaren 
curriculuma ezartzen duena.
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garrantzia eta gizartean, ekologian, generoan eta giza 
eskubideetan oinarritutako proposamen eraldatzaileen 
beharra gogorarazi zigun.

Ukaezina dirudi harreman ekonomiko, erabakitzeko 
polo eta mekanismo eta lehentasunezko arazo berriak 
behar direla agenda globalean eta tokiko gobernuetan. 
Hori guztia egia bihurtzeko, argi dago boterea eta 
ahalmena behar direla gizarte-pentsamoldean eta 
balioak sortzeko prozesuetan eragina izateko. Baina 
ez bakarrik boterea. Antonella Picchiok dioen bezala, 
ez da nahikoa hierarkia sozialean leku pribilegiatua 
izatea, «funtsezko zenbait gai identifikatzea eta horiei 
modu berrian heltzea» ere beharrezkoa da, baita 
«tresna analitiko egokiak egitea eta erabiltzea» ere; 
izan ere, bere hitzekin jarraituz, «aldaketak lortzeko 
eraginkortasuna gizarte-prozesuen izaera eta dinamika 
interpretatzeko gaitasunaren eta horietan jarduten duten 
subjektuak ezagutzeko gaitasunaren araberakoa da».

Horrekin buruan, Mugarik gabeko Ekonomilariak 
elkartetik urteak daramatzagu herritartasun osorako 
hezkuntzan eta LHko institutu eta zentroetako eraldatze 
sozialean lan egiten. Horretarako, irakasleekin 
jarraitzeko bokazioa duten lan-harremanak eta 
konfiantza ezarri, sentsibilizazio-saioak eman, 
material didaktikoak landu eta metodologia eta prozesu 
berritzaileagoak bultzatu ditugu.

Aurrekari horiekin, eta azken hezkuntza-erreformek 
DBHn eta Batxilergoan ekonomiaren irakaskuntzan 
LOMLOErekin (2020) eta LHn Lanbide Heziketa 
Antolatu eta Integratzeko Lege Organikoarekin 
(2021) egiten dituzten aldaketen ondorioz, dosier 
honen beharra proposatzen dugu orain: «Unibertsitate 
aurreko hezkuntzari erronka egin: irakaskuntzako beste 
praktika batzuk beste ekonomia baterako»

Hortaz, alde batetik, aldaketa horiek edukiak eta 
irismena murrizteari dagokionez dakartzaten 
erronka eta aukera nagusiak aztertuko ditugu, 
baita teoria ekonomikoaren edo bigarren mailako 
Ekonomia Politikoaren arloko prestakuntzaren 
borondatezkotasuna ere. Era berean, prestakuntzaren 
zeharkakotasuna eta gorakada, ekintzailetzaren 
sustapena, finantza-hezkuntzaren sarreraren bilakaera 
eta, oro har, egungo eredu ekonomikoarekiko ikuspegi 
kritikorik ez egotea ere analizatuko ditugu. Bestalde, 
analisi horri erantzuteko beharrezkoak diren aukerak 
ere aztertuko ditugu, ekonomia kritikoa ikasgeletan 
sartzeko jada aplikatzen ari diren proposamenekin. 
Horien adibideak hurrengoak dira: ikuspegi eko-
sozialaren zeharkakotasuna, Zerbitzu-Ikaskuntza, 

Ekonomiako etorkizuneko irakasleen prestakuntza, 
hezkuntza-baliabideak lantzea testuliburu klasikoen 
osagarri, ikasleek Ekonomia Sozial eta Solidarioaren 
printzipioetara bideratzen dituzten enpresa-
proiektuak, edo, are gehiago, printzipio horiek ikasleen 
kooperatiben jardunetik aplikatzea.

Lehenengo artikuluan, UNEDeko Ester Méndez 
Pérezek ibilbide historikoa egiten du Espainiako 
hezkuntza-curriculumean eduki ekonomikoak 
egotearen eta ikasgai espezifiko gisa berriki sartzearen 
inguruan. Horrela, hurrengo hezkuntza-erreformetan 
(berrienera arte, LOMLOE 2020) eskainitako ikasgaien 
eta ikastaroen kopurua handitzen da.

Autonomia-erkidegoen curriculuma oraindik 
zehazteke dagoen arren, irakasgai horiek hautazkoak 
izango dira Bigarren Hezkuntzan. Horrek esan nahi 
du hautatzen ez dituzten ikasleek eduki ekonomikoak 
landu gabe amaituko dutela beren prestakuntza guztia. 
Gainera, proposatutako irakasgaiak batez ere enpresa-
ekintzailetza ikuspegian zentratzen dira; aldi berean, 
Ekonomia irakaskuntzak merkatuetako esleipen-
arazoetan zentratzen jarraitzen du, eta errealitatearen 
eredu sinplifikatua erabiltzen du.

Jarraian, José Luis Carretero Miramarrek (Madrilgo 
Ostalaritzako eta Turismoko Goi Eskola BHI) Enpresa 
eta Ekimen Ekintzailea (EIE, gaztelaniazko siglak) 
zeharkako moduluak dakarren aukera aztertzen du. 
Modulu hori Lanbide Heziketako ia ziklo guztietan 
agertzen da gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioa 
hezkuntza-curriculumean sartzeko; halaber, hori 
aprobetxatzeko proposamen batzuk aurkezten ditu, hala 
nola: Lanerako Prestakuntza eta Orientabideak (LPO) 
moduluan zeuden Ekonomia Orokorreko edukiak 
berreskuratzea, DBHko irakasleen prestakuntza 
espezifikoa eta gai horiek oposizioen gai-zerrendan 
sartzea, bai eta ekonomia errealaren eta ikastetxeen 
arteko lankidetza-zubi eta -mekanismoak ezartzea ere, 
ikasleak eta irakasleak enpresa eta gizarte-ekimenekin 
harremanetan jartzeko.

Ekonomiaren irakaskuntzan sakontzen jarraituko dugu 
eta horretarako irakasleen prestakuntzara hurbilduko 
gara. Carlos Sánchez Matok, Ekonomiako irakasle 
eta Irakasleen Prestakuntza Masterreko prestatzaileak, 
galdera eta gogoeta hauek egin dizkigu: Zer irakasgai 
eta ikuspuntu dira nagusi irakasleen masterrean eta 
oposizioetako gai-zerrendan? Ba al dago ikuspegi 
kritikorik?
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Ondoren, Finantza Etiko eta Solidarioen Heziketaren 
Aldeko Sareak (RedEFES, gaztelaniako siglak) 
baliabide pedagogiko eta metodologikoen proposamena 
aurkezten digu. Horren xedeak dira ikasgelan eta 
eremuan finantza-sistemaren gizarte-, ekonomia- eta 
ingurumen-eragina lantzea eta Bigarren Hezkuntzako 
hezkuntza-curriculumean finantza-hezkuntza sartzeaz 
geroztik, finantza etikoak gizartea eraldatzeko tresna 
gisa bultzatzea.

Ikuspegi eko-sozialera hurbilduko gara FUHEMen 
eskutik. Erakunde horrek Bigarren Hezkuntzako 
Ekonomia curriculumaren berrikuspen kritikoa 
egiten du; era berean, nabarmentzen dute ezagutza 
ekonomikoak hain partzialak direla eta hain teknikoak 
izan nahi dutela, errealitatea ulertzen ez laguntzeaz 
gain, haien tratamendua itxuraldatzen baitute, eta 
ekintzailetza egungo gizarte ekonomikoan integratzeko 
bide gisa hartzen baita. Modu berean, irakasgai komunek 
ikasle guztientzat duten garrantzia nabarmentzen du 
artikuluak: Balio Etikoetan eta Zibikoetan oinarritutako 
Hezkuntza, Geografia eta Historia. Horiek Ekonomia 
anbizio handiko zeharkako ikuspegi batetik eta ikuspegi 
historiko batetik lantzeko gune erabakigarritzat hartzen 
ditu, eta horri heltzeko proposamenak egiten ditu.

Seigarren artikuluan, Aitziber Mugarrak, Zerbikaseko 
lehendakariak, esperientzia erreal sorta bat partekatzen 
digu, proiektu eraldatzaileak eraikitzeko Zerbitzu-
Ikaskuntza aplikatzeko interesa duen edozein 
kolektiboren inspirazioa izateko helburuarekin. 

Zerbitzu-Ikaskuntza proiektuan, parte-hartzaileek 
inguruneko benetako beharrizanetan lan eginez 
ikasten dute, hura hobetzeko xedearekin. Horretarako, 
gaitasun ekintzaileak eta sozialak garatzen dituzte, eta 
herritarren konpromisoa filosofiatzat hartzen dute, 
sentsibilizazio hutsetik harago doana.

Azken artikuluan, Andrea Covok eta Berta Mundok, 
L’Esberla kooperatibakoak, ikasleen kooperatibak 
aurkezten dizkigute hezkuntzaren eta ekonomia sozial 
eta solidarioaren arteko ezinbesteko loturaren adibide 
bezala; izan ere, aukera ematen die ikasleei balio 
kooperatiboak hezkuntza formaleko espazioen barruan 
barneratzeko, enpresa baten kudeaketaz harago. Hori 
lortzeko, zereginak egiteko lankidetza, taldeko kide 
izateko harremana, kolektiboan parte hartzea eta 
gatazkak konpontzea sustatzen dituzte.

Bukatzeko, dosier guztietan bezala, gure Econoplastas 
talde maitearen liburu bat gomendatzen dizuegu: 
«Demasiadotardismo». Liburu horretan José 
Ramón Paramio kolektiboko kide eta Ekonomiako 
Bigarren Hezkuntzako irakasleak dozenaka liburu, 
film, abesti, serie, poesia, arte, antzerki, jolas eta 
ipuinen fitxak biltzea lortu du. Horiek ekonomiaren 
funtzionamenduarekin eta ikasgeletan egindako 
lanaren, gizarte- eta kultura-ekintzako espazioetan parte 
hartzearen edo, besterik gabe, bizitza pertsonalaren 
pasadizo ugarirekin lotuta daude, eta Ekonomiako 
irakasleei baliabide asko ematen dizkiete gai konplexu 
horiek ikasgeletara modu sortzaile eta dibertigarrian 
eramateko. n
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EKONOMIAREN IRAKASKUNTZA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN ETA BATXILERGOAN

Ester Méndez Pérez
UNED1

1. Sarrera

E konomia ez da soilik zientzia sozial bat edo jakintza 
akademikoaren adar bat; aitzitik, pertsona guztiek 

euren bizian zehar egunero darabilten diziplina bat da. 
Ekonomia zientzia sozial bat da eta bertan parte hartzen 
dugu herritar aktibo garen heinean, baina ekonomiari 
eragin eta eraldatu ere egin dezakegu (Murillo eta del 
Rosal, 2021).

Gaur egun inork gutxik jartzen du zalantzan ekonomia 
irakastearen balioa ingurune akademikoan nahiz 
gizartean, oro har. Kontzeptu ekonomikoek gero eta 
garrantzi handiagoa dute gizartean, batik bat krisi 
ekonomikoak, sozialak eta klimatikoak jotzen dutenean, 
halakoetan are garrantzitsuagoa baita baliabideen 
kudeaketa arrazionala. Kultura ekonomikoaren faltatik 
sortzen da, zalantzarik gabe, herritarren ziurtasunik 
eta babesik eza (Espainiako Ekonomista Elkargoen 
Kontseilu Nagusia, 2013).

Gero eta onartuago dago pertsonek ekonomiari buruzko 
ideia orokorren jabe izan beharko luketela. Zenbait 
kontzeptu −adibidez, etxeko ekonomia kudeatzeko 
tresnak, finantza-ekonomiaren oinarrizko elementuak 
(pentsio-planak, kontuak eta oinarrizko finantza-
produktuak), lan-ekonomia (soldatak, kontratu-motak 
eta langileen eskubideak) eta zerga- nahiz aurrekontu-
ezagutzak (zergek nola funtzionatzen duten eta 
bildutako dirua nola inbertitzen den)− beharrezkoak 
dira herritar gisa erabakiak hartzeko. Ekonomiaren 
arloan alfabetatu gabe nekez ulertzen dira aurrekontu 
publikoak nahiz zergak, ez eta kudeatzaile publikoen 
erabakiak ere (Vaquero García, 2015). Horretaz 
gainera, funtsezkoa da sistema ekonomikoaren egitura 
ezagutzea, bai eta gizarteko erakundeak eta erabakiak 
hartzeko mekanismoak ere.

1. Ekonomia Aplikatuaren Arloko zuzendaria.

Kultura ekonomikoa edukitzea beharrezkoa dela 
frogatu den arren, ezagutza ekonomikorik ezak zalantza 
eta ziurtasun falta sor dezake erabakiak hartzeko 
orduan eta, beraz, babesgabezia. Gainera, ekonomian 
erabiltzen den hizkuntza gero eta konplikatuagoa da, 
teknizismoak ditu (baita eufemismoak ere batzuetan), 
zientzia iluna eta ulergaitza bihurtzeraino, herritar 
xehea uxatuz. Horrela, berriro agertzen da babesgabezia 
ekonomikoa (Navarro, 1998). Horregatik guztiagatik, 
ezinbestekoa da unibertsitate aurreko etapetan 
ekonomia ikastea. Kontua ez da ekonomian adituak 
prestatzea, baizik eta herritar arduratsuak trebatzea, 
bizi diren ingurune kulturala eta soziala ezagutzen 
dutenak, ekonomiak paper garrantzitsua baitu bertan.

Pertsonek egunero hartzen dituzte ekonomiaren arloko 
erabakiak, hainbat dimentsiotan (Murillo eta del Rosal, 
2021):

■n Langilea: edozein estatu juridiko duela (soldatape-
koak, langabeak, autonomoak edo zuzendaritzako 
langileak).

■n Kontsumitzailea: jasotako errentekin merkatura 
jotzen du, bere beharrak asetzeko. Alderdi honek 
gaitasun kritikoa eskatzen du, beharretara gehien 
egokitzen diren produktuak eta zerbitzuak hau-
tatzeko, eta erosketa horiek gizartean eta tokian 
bertan edo nazioartean dituzten ondorio sozialez 
jabetzeko.

■n Zergaduna: pertsonek, beren ahalen arabera, zer-
gak ordaindu behar dituzte, denon artean ongiza-
te-estatua eraikitzeko.

■n Eragile politikoa: boto-emaile eta iritzi publikoaren 
sortzaile gisa. Pertsona guztiok hartzen dugu 
parte gizarte demokratikoetan, eta, horretarako, 
ezagutu egin behar ditugu ekonomia eta kudeaketa 
publikoak, bai eta joera politiko bakoitzaren neurri 
ekonomikoak ere.

Hortaz, argi dago ekonomiak Bigarren Hezkuntzan 
eta Batxilergoan eduki behar duen helburuetako bat 
ikasleari tresnak ematea dela, modu autonomoan ekin 



ahal izan diezaien bere inguruko arazo ekonomikoei. 
Irakasleak ikaslearen eskura jarri behar ditu arazo 
horiek aztertzeko eta erabaki kritikoak hartzeko 
prozedurak, arazo ekonomikoek maila pertsonala eta 
soziala dutela kontuan hartuz (Fariña, 2013).

Azken hamarkadetan, ekonomiarekin loturiko 
kontzeptuak irakatsi dira gure herrialdeko hezkuntza-
sisteman, zeharka edo berariazko ikasgaien bidez, baina 
lortutako emaitza urruti dago helburuetatik. Horren 
arrazoien artean daude, besteak beste, ikas estrategia 
tradizionalak erabili izana −belaunaldi berriek ikasten 
duten modutik urrun−, kontzeptu ekonomikoen izaera 
bera, eta gure irakasleen esperientziarik eza ekonomia 
irakasteko orduan. Ildo horretan, irakasleek egin 
beharreko prestakuntza-masterra aurrerapena izan da 
azken urteotan.

2. Ekonomiaren irakaskuntza Bigarren 
Hezkuntzan. Ikuspegi historikoa

Gure herrialdean, Bigarren Hezkuntzan ekonomiarekin 
lotura duten diziplinek ez dute curriculumeko beste 
ikasgai batzuen tradizioa ikasgai independente gisa 
(Manzano, F. J., 2010, 18. or.).

Ekonomia diziplina autonomo eta independente gisa 
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxeetara 
heldu zen iragan mendeko 90eko urteen hasieran, 
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako 
Legearen bidez (LOGSE). Horren aurretik ere badira 
zeharkako erreferentziak, non ikasleek ekonomiarekin 
lotutako kontzeptuak ikasten zituzten. Haietako askok 
orientazio teknikoa eta aplikatua zuten, eta ikasgaien 
helburua hau zen: «administrariak eta kontulariak 
prestatzea, edo merkataritzako eta nekazaritzako 
peritu-ikasketei ekitea» (Travé, G. et al., 2001, 14. or.).

Horrela, XIX. mendean zehar, Historian eta/
edo Geografian sartzen zen ekonomia, baina beti 
bigarren mailan. Hezkuntza Publikoaren Moyano 
Legeak (1857) kontzeptu ekonomikoak sartu zituen 
Nekazaritza eta Merkataritza ikasgaietan, eta bertan 
aipatzen zen «eduki ekonomikoa duten ikasgaiak 
Espainiako curriculumean agertzen hastea». 
Hezkuntza Lege Orokorrak (14. legea, 1970) berriro 
sartu zituen kontzeptu ekonomikoak zeharka Bigarren 
Hezkuntzan eta Batxilergoan – orduko Batxilergo 

Batu Balioaniztunaren 2. mailako Giza eta Ekonomia 

Geografia ikasgaian−, eta izaera ekonomikoa zuten 
tituluak txertatu ziren Lanbide Heziketan, batez ere 
lan-munduari begira.

Beraz, LOGSEk abiarazi zuen ekonomiaren 
irakaskuntza gure hezkuntza-sisteman. Gure inguruko 
herrialdeetan baino askoz beranduago, eta orduko 
errealitatearekin bat −Espainiaren sarrera Europako 
Ekonomia Erkidegoan, gai ekonomikoen gero eta 
garrantzi handiagoa eta beste Estatu kideen eragina, 
pisu jakin bat ematen baitzioten ekonomiari eta haren 
pareko ikasgaiei−, modu esplizituan eta bereizian hartu 
zen ekonomiaren irakaskuntza Bigarren Hezkuntzan. 
Horrela, Giza eta Gizarte Zientzien Batxilergoan sartu 
ziren hiru ikasgai: Ekonomia Batxilergoko 1. mailan 
eta Ekonomia eta Enpresen Antolakuntza 2. mailan. 
Gainera, hautazko ikasgai bat sortu zen, Administrazio 
eta Kudeaketa Oinarriak, eta bere edukien artean dago 
negozio-plan bat sortzea, «Bigarren Hezkuntzako 
gure ikasleek enpresa-ekimena izan dezaten, azken 
urteotan garrantzi handia eman baitiote nazioarteko 
erakundeek, hala nola ELGAk eta EBk» (Nieto, E., 
2014, 26. or).

Estatuko Lege Organikoak (LOE, 2006) ikasgai horiei 
eutsi zien, baina Ekonomia eta Enpresen Antolakuntza 
ordez Enpresaren Ekonomia deituz eta DBHko 4. 
mailan Ekintzailetza sartuz, EBko gomendioen ildotik, 
Bigarren Hezkuntzan ekonomiaren eta enpresaren 
arloko prestakuntza emanez.

Hezkuntzaren arloko eskumenak transferitzearen 
ondorioz, ekonomia-ikasgaien edukia, pisua eta 
hautazkotasuna aldatu egiten zen autonomia-erkidego 
batetik bestera.

Ondoren, Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege 
Organikoak (LOMCE, 2013) Ekintzailetzaren 
Hasiera ikasgaia ezarri zuen, Bigarren Hezkuntzan 
berariazkoa, eta Ekonomia eta Ekintzailetzaren 
eta Enpresa Ekimenaren Hasiera hautazko ikasgai 
ardatzak Batxilergoan.

Berez, LOEk nahiz LOMCEk ekintzailetza irakatsi 
beharra aitortu zuten, herritarrak gai izan daitezen 
arazoak eta aukerak identif ikatzeko, eta ideiak 
praktikara eramateko.
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1. taula. Ekonomia-ikasgaiak LOGSEtik LOMLOEra

Etapak/Legea LOGSE (1990) LOE (2006) LOMCE (2013) LOMLOE (2020)

1. DBH —Ekintzailetzaren Hasiera 

2. DBH —Ekintzailetzaren Hasiera 

3. DBH —Ekintzailetzaren Hasiera 

4. DBH —Ekintzailetza

—Ekonomia (hautazkoa eta ardatza)

— Ekintzailetzaren Hasiera 
(hautazkoa eta ardatza

— Ekonomia eta Ekintzailetza 
(hautazkoa)

— Prestakuntza eta Orientazio 
Pertsonala eta Profesionala

1. Batxilergoa Giza eta 
Gizarte Zientziak

—  Ekonomía (modalitatezkoak) —  Ekonomía —  Ekonomía (hautazko ardatza) —  Ekonomía

2. Batxilergoa Giza eta 
Gizarte Zientziak

—  Ekonomia eta Enpresen Antolakuntza 
(modalitatezkoak)

 — Administrazio eta Kudeaketa Oinarriak 
(hautazkoa)

—  Enpresaren Ekonomia
—  Administrazio eta 

Kudeaketa Oinarriak 
(hautazkoa)

—  Enpresaren Ekonomia
—  Enpresa eta Negozio  

Ereduen Diseinua

1. Batxilergo Orokorra
—  Ekonomia, Ekintzailetza 

eta Enpresa Jarduera 
(hautazkoa)

2. Batxilergo Orokorra
—  Enpresa eta Negozio Ereduen 

Diseinua

1. Lehen zikloan berariazkoa zen. Ikasleek 8 ikasgaitik 1 eta 4 artean egin behar zituzten 1. zikloan.
2. Idem.
3. Idem.

Iturria: norberak egina.
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3. Ekonomia eta kideko ikasgaiak LOMLOEn

Iazko abenduan onartu den LOMLOEk (Hezkuntza 
Antolamenduaren Legea Aldatzeko Lege Organikoa) 
mantendu egin du, funtsean, egungo hezkuntza-
sistemaren antolamendua eta egitura, baina 
ekonomiarekin lotutako ikasgai guztiak desagertu dira 
Bigarren Hezkuntzako lehen ziklotik. Horrek ez du 
esan nahi erabat desagertu direnik ikasketa-planetatik, 
autonomia-erkidegoek askatasun osoa baitute haiek 
eskaintzeko. Ustez, lehendik eskaintzen zen kasuetan, 
jarraitu egingo da eskaintzen. Nolanahi ere, panorama 
oso desberdina izango da erkidego batetik bestera.

Bigarren Hezkuntzako 4. mailan Ekonomia eta 
Ekintzailetza ikasgaia sortu da. Giza eta Gizarte 
Zientzietako Batxilergoko 1. mailan hautazko 
gisa mantentzen da Ekonomia, eta 2. mailako 
Ekintzailetzaren eta Enpresa Ekimenaren Hasiera 
ordez Enpresa eta Negozio Ereduen Diseinua emango 
da. Gainera, batxilergo berri bat sortu da, Batxilergo 
Orokorra, eta 1. mailan Ekonomia, Ekintzailetza eta 
Enpresa Jarduera eskainiko da, eta 2. mailan Enpresa 
eta Negozio Ereduen Diseinua.

Ekonomiarekin eta enpresarekin lotutako ikasgaien 
eduki minimoak aztertzeko orduan 217/22 eta 243/22 
Errege Dekretuak kontsultatu ditugu, bertan ezartzen 
baitira Bigarren Hezkuntzako nahiz Batxilergoko 
irakaskuntza minimoak. Autonomia-erkidegoek 
oraindik ez dituzte garatu Errege Dekretu horiek, 
baliteke amaierako bertsioak aldaketa batzuk izatea, 
baina ez dugu uste esanguratsuak izango direnik. 
Lehen hurbilpen batean ikusi dugunez, proposamen 
berriak murriztu egin ditu ikasgaiak nahiz edukiak.

DBHko 4. mailan emango den Ekonomia eta 
Ekintzailetza ikasgaiak hiru helburu ditu: ekintzaile-
sena sustatzea, ekintzailetzara hurbiltzea testuinguru 
global eta interkonektatu batean, eta, azkenik, proiektu 
ekintzaile bat gauzatzea. Ikasgai horren edukia (lege 
berrian «oinarrizko jakintzak» deritze) 4 multzotan 
banatzen da:

1. Ekintzailearen profila, ekimena eta sormena. 
Kontuan hartzen dira, besteak beste, sormena, 
motibazioa, autoezagutza eta kudeaketa-
estrategiak.

2. Ingurunea ideien eta aukeren iturri gisa. Kontzeptu 
hauek aipatzen dira: ekonomia kolaboratiboa, 
aztarna ekologikoa eta ekonomia zirkularra, 
ekonomia sozial eta solidarioa, garapen 
jasangarrirako helburuak eta tokiko garapena, 

merkataritza librea eta bidezko merkataritza eta 
kontsumoaren etika.

3. Proiektu ekintzaile bat gauzatzeko baliabideak. 
Enpresa-kudeaketarekin lotutako edukiez gain, 
finantza etikoak, mezenasgoa eta crowdfundinga 
lantzen dira.

4. Proiektu ekintzaile bat gauzatzea. Erabiltzailea 
kontsumitzaile gisa, eskubideak eta betebeharrak 
eta jabetza intelektuala.

Ikusten denez, diseinu hori gehiago hurbiltzen da lan-
munduko beharretara, ekiteko gaitasuna azpimarratuz, 
onura indibiduala baino ikuspegi zabalago batez.

Batxilergoari dagokionez, ikuspegiak nahiko 
tradizionala jarraitzen du izaten. Errege Dekretuaren 
proiektuan aipatzen den Giza eta Gizarte Zientzietako 
Batxilergoko 1. mailako Ekonomia ikasgaiak helburu 
hauek ditu: bizi garen mundua ulertzeko ezagutza 
ekonomikoak ematea, bai eta ikasgai horiekiko jakin-
mina piztea ere, ondorengo ikasketei begira. Oinarrizko 
jakintzak ez dira aurreko urteetakoen oso desberdinak:

1. Erabaki ekonomikoak. Ekonomiaren sarrera 
tradizionala gehi gai berriago ba: ekonomiako 
esperimentazioa eta entseguak.

2. Errealitate ekonomikoa. Mundua ulertzeko 
tresnak, ikuspegi mikroekonomikotik.

3. Errealitate ekonomikoa. Mundua ulertzeko 
tresnak, ikuspegi makroekonomikotik.

4. Politika ekonomikoak.
5. Espainiako ekonomiaren erronkak testuinguru 

globalizatu batean. Globalizazioa, iraultza 
digitala, ongizate-estatua, garapen jasangarrirako 
helburuak eta etorkizuneko erronkak.

Badirudi gogoetarako eta kritikarako gaiak amaieran 
daudela, eta irakasle gutxi helduko dira haiek lantzera.

Ekonomia, Ekintzailetza eta Enpresa Jarduera 
eskainiko da Batxilergo Orokorrean, eta aurreko 
kasuan bezala, bizi garen mundu ekonomikoa ulertzea 
da helburua. Oinarrizko jakintzak lau multzotan 
banatzen dira:

1. Ekonomia. Oinarrizko jakintzak —eskasia, 
merkatu-hutsuneak, errentaren fluxu zirkularra edo 
finantza-sistema— gehi garapen jasangarrirako 
helburuak.

2. Ekonomia eta beste diziplina batzuk. 
Kontsumitzailearen jokabidea, baita optika 
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filosofiko eta psikologiko batetik ere. Jakintza 
hauetan sartzen dira, halaber, ekonomia eta 
ekologia, garapen jasangarrirako helburuak eta 
ekonomia zirkularra.

3. Ekintzailetza.
4. Enpresa-jarduera, iraultza digitala, marketin 

digitala, enpresen joerak etorkizunean eta AMIA 
analisia.

Giza eta Gizarte Zientzietako Batxilergoko nahiz 
Batxilergo Orokorreko 2. mailan ikasi ahal izango 
den Enpresa eta Negozio Ereduen Diseinuak helburu 
hauek ditu: ikasleak enpresetako arazoak aztertzea, 
ekintzailetzaren kulturara moldaturik. Era honetan 
antolatu dira oinarrizko jakintzak:

1. Enpresa eta haren ingurunea. Enpresaria, 
ekintzailea, ekintzailetza, erantzukizun sozial 
korporatiboa eta digitalizazioa nahiz berrikuntza.

2. Negozio-eredua eta haren kudeaketa.
3. Negozio- eta kudeaketa-ereduak berriztatzeko 

tresnak. Enpatia-mapak, sormena, ikusizko 
pentsamendua, prototipoak eta berrikuntzarekin 
eta sormenarekin lotutako beste kontzeptu berri 
batzuk.

4. Enpresa-estrategia eta enpresen errealitatea 
aztertzeko metodoak.

Ondorioak

Oraindik goiz da lege berriak hezkuntza-sisteman sartu 
dituen aldaketak epaitzeko, eta ekonomiaren arloko 
eta haren kideko ikasgaien irakaskuntzari dagokionez, 
autonomia-erkidegoek oraindik ez dituzte argitaratu 
behin betiko edukiak. Lehen hurbilpen honetan, 
badirudi murriztu egin direla ikasgai horietako 
edukiak, a priori txarra ez, gure irakasleak sarri 
kexatzen baitira programak luzeegiak eta trinkoegiak 
direla, eta gehienetan ezinezkoa dela sakontzea eta 
beste perspektiba pedagogiko batzuk erabiltzea.

Ikusten denez, bai Bigarren Hezkuntzan bai 
Batxilergoan, ekonomiarekin lotutako ikasgaiak 
hautazkoak dira; beraz, aukeratzen ez dituen ikasleak 
jakintza horietara hurbildu gabe amaituko du bere 
prestakuntza. Lege berriak azpimarratzen duenez, 
baina, hezkuntza-jarduera osoan zehar agertu behar 
dira, zeharka bada ere, garapen jasangarria eta inklusioa, 
bai eta haurren eskubideak eta genero-berdintasuna 
ere. Dena dela, balio horiek zeharkakoak direnez, 
indarra galdu eta azkenean ez lantzeko arriskua dago.

Oso garrantzitsuak dira Bigarren Hezkuntzako 
ikasketa-planak, haiek baitira ikastetxeek hartzen duten 
konpromisoa gizartearen eta gure gazteen aurrean. 
Ezarri nahi diren ikasgaien oinarriak irakasteaz gain, 
etorkizuneko erabaki akademikoak hartzen lagundu 
behar dute, batik bat Batxilergoan, eta errealitate 
berriak ezagutarazi behar dituzte. Ikasgaien esparru 
horretan, hain zuzen ere, ezin dugu ekonomia baztertu. 
Hortaz, ikasketa-planak eta arauzko profila moldatu 
egin behar dira errealitate berri horietara, Ekonomia 
Berri edo Ekonomia Eraldatzaile delakoetara. Horiek, 
hain zuzen ere, erantzun bat eman nahi diete gaur 
egungo gizarte- eta ingurumen-erronkei, hainbat 
izenen bidez: Ondasun Komunaren Ekonomia, 
Ekonomia Zirkularra, Ekonomia Kolaboratibo, Sozial 
eta Solidarioa, Ekonomia Feminista... Zentzu horretan, 
badirudi lege berriak bere baitan bildu nahi dituela 
gure errealitate sozialean eta ekonomikoan denboran 
zehar gertatutako aldaketak. Kontuan hartzen dira 
globalizazioa, teknologia berriak, genero-ikuspegia, 
berrikuntza eta ekintzailetza, baina modu orokorrean, 
eta ez derrigorrezko edukietan. Ez gara askorik urrundu 
irakaskuntza tradizionaletik, batez ere Ekonomia 
ikasgaiari dagokionez: merkatuetako esleipen-arazoak 
aztertzeko orduan errealitate sinplifikatu bat erabiltzen 
da, azalpenak eman ahal izateko koherentea, baina 
gure ikasleen errealitatean eta ingurunean aplikatu 
nahi dugunean akatsak ditu. Berzosak dioen moduan 
(2016), «Sistema ziklikoa da, krisiak saihetsezinak 
dira eta ez dira iraganeko kontua, ekonomian nagusi 
den pentsamenduak uste eta zabaldu zuen moduan. 
Ekonomia neoklasikoa, orekazko ereduetan mugitzen 
denez, ez da gai ekonomiaren prozesu dinamikoak 
ulertzeko, ezin ditu krisialdiak iragarri eta ezin ditu 
eman ekonomiaren funtzionamendua ulertzeko 
tresnak».

Gure erronka ikasleak prestatzea da, euren 
zirkunstantzietara moldatuta emandako ezagutzak 
sintetizatzeko gai izan daitezen. Ikasketa-planetan 
irakaskuntza abstraktuari garrantzi gehiegi emateak 
urrundu egiten gaitu lege berriaren estrategietatik.

Adierazitako moduan, lege berriak jasangarritasuna, 
inklusioa eta genero-ikuspegia nabarmentzen ditu, 
beti zeharka, baina ez die arreta berezirik eskaintzen 
ekonomia berriei. Batxilergo Orokorrean eskainiko den 
ikasgaian bakarrik hartzen dira oinarrizko jakintzatzat 
zientzia ekonomikoa eta ekologia, jasangarritasuna 
eta ekonomia zirkularra, protagonistak izan 
gabe. Ekonomia astiro sartu da ikastetxeetan eta 
Batxilergoan, ia beti ikuspegi tradizional batetik, eta 
aldatu beharra dago ikuspegi hori, ekonomia berrien 
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aniztasuna jasotzeko. Edukiak ez ezik, kontuan hartu 
behar da ikuspegia, gure ikasleek aztertu ahal izan 
ditzaten egungo sistema ekonomikoak gizartean 
sortzen dituen kontraesanak eta desorekak. 90eko 
urteetatik hona plan of izialetan ikasgai horiek 
txertatzeko egindako ahaleginak txalogarriak dira, 
baina ez dira mugatu behar ekonomia tradizionala 
eta/edo finantza-ekonomia ezagutzera, eta ekonomia 
modu aplikatuagoan ulertzeko modu berriak eskaini 
behar dituzte. n
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LANBIDE HEZIKETAKO ZENTROETAN EKONOMIA ETA ENPRESA IRAKASTEA, ETA EKINTZAILETZARAKO 
IKASGELAK ETA GUNEAK SORTZEA. GIZARTE EKONOMIAK ESKAINTZEN DITUEN AUKERAK

José Luis Carretero Miramar

1. Lan Prestakuntzako eta Orientaziorako Departamentu 
Didaktikoko burua, eta zentro horretako Ekintzailetza 
Ikasgela Profesionalaren proiektuaren koordinatzailea.

Madrilgo Goi-mailako Ostalaritza 
eta Turismo Eskola BHI1

Lanbide Heziketa eta ekonomiaren 
irakaskuntza. Ikuspegi orokorra

Lanbide Heziketaren Antolamenduari eta 
Integrazioari buruzko martxoaren 31ko 3/2022 Lege 
Organikoaren 1.2 artikuluak adierazten duenaren 
arabera, honako hau da onartu berri den arau horren 
helburua:

Lanbide-prestakuntzarako eta -laguntzarako 
erregimena arautzea, Espainiako ekonomia sendotu 
eta haren lehiakortasunari eta jasangarritasunari 
lagunduko diona, eta gai izango dena malgutasunez 
erantzuteko, batetik, pertsonek beren bizitzan 
zehar dituzten lanbide-prestakuntzarako interes, 
itxaropen eta asmoei, eta, bestetik, ekoizpen- 
eta sektore-behar berriek eskatzen dituzten 
gaitasunekin bat egiteko, bai produktibitatea 
handitzeko, bai eta enplegua sortzeko ere.

Era berean, 3.1.m artikuluak dio hezkuntza-molde 
horren oinarri nagusietako bat dela «lanbide-
heziketaren ardatz gisa, berrikuntza, ikerketa 
aplikatua eta ekimena sustatzea». 6.5 artikuluak, 
berriz, jakinarazten du lanbide-heziketaren 
sistemaren helburu nagusietako bat hau dela: 
«Prestakuntza-eskaintza eguneratua eta nahikoa 
eskaintzea, sortzen ari diren gaitasun profesionalak 
(esaterako, berrikuntza, ikerketa aplikatua, 
ekintzailetza, digitalizazioa, jasangarritasuna 
eta larrialdi klimatikoa) modu proaktiboan eta 
erraztasunez barne hartuko dituena; izan ere, horiek 
guztiak arrakasta-faktore estrukturalak dira eredu 
ekonomiko berrian».

Bestalde, aipatu dugun Lege Organikoaren III. titulua 
«Lanbide Heziketaren izaera bikoitza» arautzeari 

buruzkoa da oso-osorik, arau horren 55.2 artikuluak 
adierazten duen bezala:

Prestakuntza-prozesuak lanbide-heziketako ikas-
tetxeen eta enpresa edo gisako erakundeen artean 
modu egokian banatuta garatuko da, eta, hala, biek 
lagunduko dute prestakuntza-eskaintza bakoitzean 
aurreikusitako gaitasunak lortzen.

Lanbide Heziketaren izaera bikoitzak eskatzen du 
hezkuntza-zentroen eta enpresen arteko lankidetza 
estua izatea; izan ere, azken horietan egin beharko 
dute ikasleek tituluaren prestakuntza-orduen 
ehuneko jakin bat, sektoreko lanarekin zerikusia 
duten gaitasun espezifikoak eskuratzeko. Eredu hori 
modu esperimentalean abiarazi da zenbait autonomia-
erkidegotan, eta emaitzak askotarikoak izan dira. Lege 
berriak eredua orokortzeko asmoa du, eta, horregatik 
gehitu ditu enpresetan egin beharreko praktika-
orduak. Horri «Lanbide Heziketa Intentsiboa» deritzo: 
enpresetako praktikek indarra hartzen dutelako, eta, 
horrez gainera, ikasleek txandakako prestakuntzarako 
lan-kontratua sinatzen dutelako. Legeak dioena benetan 
bete dadin, trantsizio-epe zabala ezarri da (2028ko 
abenduaren 31 arte).

Lege-arau horiek argi erakusten dute zein 
funtzionaltasun-mota duen ekonomiaren eta 
enpresarekin lotutako edukien irakaskuntzak, 
hezkuntza-sistemaren baitan, Lanbide Heziketak 
gauzatzen dituen hezkuntza-jardueren esparruan. 
Enplegura bideratutako hezkuntza Lanbide Heziketako 
hezkuntza-jardueraren muina da, eta nahitaezkoa 
du sistema ekonomikoaren funtzionamenduarekin, 
jarduera ekintzaileekin eta enpresa-antolamenduarekin 
lotutako alderdien irakaskuntza-ikaskuntza (alderdi 
horiek kasuan kasukoak dira, eta lanbide-arlo 
desberdinen araberakoak izan behar dute).

Enpresa-alderdien ikaskuntza horrek harekin dakar, 
halaber, ekoizpen-sistemaren garapenaren egungo 
etapan eduki horiek lotzea gizarte-ekimenarekin, 
iraunkortasunarekin edo ekimen kooperatiboarekin 



Duela gutxi, Administrazio Publikoek «Ekintzailetza 
Ikasgelak» deituriko guneak abiaraztea sustatu dute 
Lanbide Heziketako ikastetxeetan, honako helburuak 
erdiesteko: jarduera ekintzailea zabaltzea, ikasleen 
artean jarduera hori bultzatzeko lan-prozesuak sortzea, 
eta, kasu batzuetan, ikasleek berek edo ikastetxeetako 
ikasle ohiek abian jarritako «enpresa-haztegiak» 
eratzea.

Ildo horri jarraikiz, Madrilgo komunitatean, adibidez, 
Hezkuntza eta Gazteria Sailaren maiatzaren 19ko 
1378/2021 Aginduak Ekintzailetza Ikasgela 
Profesionalak (EIP) arautzen ditu. Agindu horren 
2.1. artikuluaren arabera, EIPak «Lanbide Heziketako 
ikasleek gaitasun ekintzaileetan janztea bermatzen 
duten guneak dira, eta, era berean, enpresa-haztegi 
eta berrikuntza-polo teknologiko gisa jarduten dute».

Madrilgo ikastetxe publikoetan, «EIPak koordinatzeko, 
abiarazteko eta garatzeko ardura irakasle batek izango 
du: ikastetxeko zuzendariak izendatua, eta, ahal dela, 
Lan Prestakuntza eta Orientazioa espezialitateko 
irakaslea» (Aginduaren 5.4 artikulua). Honako hau 
da Ekintzailetza Ikasgela Profesionalen helburuetako 
bat: «Madrilgo enpresei, batez ere enpresa txiki eta 
ertainei, hobetzeko aukerak eskaintzea, lanbide-
heziketako zentroak abiaburu izanik, enpresaren 
jarduera-eremuko teknologia-, gizarte- eta ingurumen-
erronka errealei erantzuteko».

Ekintzailetza Ikasgelak abiarazita, Hezkuntza 
Administrazioek bultzatu nahi dute lanbide-
heziketaren sistemak gero eta lotura handiagoa 
izan dezan ekoizpen-ingurunearekin; horretarako, 
sektoreko enpresen, eta gizarte- eta ingurumen-
iraunkortasunarekin lotutako gizarte-ekimenen eskura 
jartzen dituzte hezkuntza-instalazioak. Testuinguru 
horretan, gizarte-ekonomia solidarioa ikasgeletan 
zabaltzea bultzatzeko aukera paregabean, Lan 
Prestakuntza eta Orientazioa espezialitateko (LPO) 
irakasleek funtsezko paper estrategikoa dute; horri 
esker, hain zuzen ere, irakasleek askotan sustatu 
dituzte ildo horretako ekimen aitzindarietako batzuk 
ikastetxeetatik bertatik.

Gizarte-ekonomia, Lanbide Heziketako 
ikasgeletan: zenbait esperientzia

Azken urteotan, gizarte-ekonomia solidarioarekin 
lotutako gero eta eduki gehiago lantzen ari dira 
Lanbide Heziketako ikasgeletan, eta prozesu hori bi 

zerikusia duten beste zenbait alderdirekin. Dugun 
krisi eko-sozialeko egoera globalean, Lanbide 
Heziketako tituludun guztiek, lan egiteko tresna gisa, 
gizarte-ekonomia solidarioarekin lotutako ekimen-
moduak baliatzen jakin beharko lukete beren eskola-
prestakuntzan. Lanbide Heziketako ikasgela eta 
lantegietako prestakuntzaren funtsezko alderdiak izan 
beharko lukete, batetik, klima-aldaketak ekoizpen-
sisteman eragiten dituen arazoak gogoan izatea, eta, 
bestetik, ingurumena eta inguratzen gaituen gizartea 
errespetatuko dituen ekonomiaren beharraz jabetzea. 

Horregatik, gizarte-ekonomia solidarioarekin lotutako 
edukiek gero eta zale gehiago dituzte Lanbide 
Heziketako irakasleen artean. Pixkanaka, aurrera egin 
da arlo horretan, datozen orrialdeetan azalduko dugun 
moduan. Aurrera egin da, bai, nahiz eta hezkuntza-
administrazio askok oraindik ez duten indarrik sendo 
egin, norabide horretan aurrera egiteko.

Gatozen kasu zehatzetara…

Lanbide Heziketa espezif ikoetako zikloetan, 
hainbat modulutan daude banatuta ekonomiarekin 
eta enpresarekin lotutako edukiak (moduluak dira 
ziklo bakoitza osatzen duten prestakuntza-unitateak, 
Bigarren Hezkuntzako «irakasgaien» antzerakoak, 
baina izaera praktikoagoa dute). Hala ere, badago gai 
hori oinarritzat duen modulu espezifiko bat: Enpresa 
eta Ekimen Ekintzailea (EEE). Zeharkako modulua 
da (ia ziklo guztietako curriculumetan dago), eta Lan 
Prestakuntza eta Orientazioa (LPO) espezialitateko 
irakasleek irakasten dute.

Besteak beste, hauek dira EEE moduluaren 
edukiak: negozio-ideiak bilatzea, enpresa baten 
funtzionamenduaren osagai nagusiak, dinamika 
ekintzaileak eta gizarte-mota juridikoak. Modulu hau 
gainditzeko, ikasleek ikasturte osoan zehar garatu 
duten negozio-ideia bati buruzko Enpresa Plan bat 
aurkeztu behar dute. Hortaz, modulu hau egokiena 
da ekonomiarekin eta enpresarekin zerikusia duten 
askotariko gaiak irakasteko, eta, bereziki gizarte-
ekonomia solidarioarekin zerikusia duten edukiei 
bagagozkie. Horren erakusgarri dugu, hain zuzen, 
Espainiako ikasgeletan erabili ohi diren testuliburuetako 
askok gizarte-ekintzailetzari buruzko aipamen txiki 
bat egiten dutela, normalean Erantzukizun Sozial 
Korporatiboari buruzko atalean.
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bide nagusitan gauzatu da: bata, eduki horiei buruz 
irakasleek egin duten lana (bereziki Lan Prestakuntzako 
eta Orientazioko irakasleek), eta, bestea, sektore 
horretako erakundeek ikasgeletan ekintzailetza soziala 
eta solidarioa zabaltzeko egindako lana (irakasleekin 
eta zenbait erakunde publikorekin lankidetzan).

Lanbide Heziketako irakasleen sektore batzuek 
gizarte-ekonomia solidarioaren inguruan izan duten 
etengabeko interesa, pixkana, zabaldu egin dute 
gainerako irakasleen artean (eragina oraindik mugatua 
da). Hala, interes hori FOLInvestigAcción2 lantaldearen 
ekimenean eta antzekoetan ikusten dugu. Talde hori 
Valentziako eta Madrilgo komunitateetako Lan 
Prestakuntzako eta Orientazioko irakasleek dinamizatu 
zuten, eta aztergai izan zituen irakaskuntza-lana eta 
produkzio-jardueren deslokalizazioak gizartean eta 
ingurumenean dituen ondorioak. Egindako lanaren berri 
emateko, irakasle-talde horretako kide batek, Francisco 
Javier Cano Monterok, hain zuzen, «InvestigAcción 
sobre la empresa-mundo: trabajo y consumo en la era 
de la globalización económica» artikulua idatzi zuen. 
Horixe, «Generando sinergias, impulsando el cambio. 
Jornada de profesorado de Formación y Orientación 
Laboral» liburu kolektiboan argitaratu zen (Flexibook 
argitaletxea, 2017). Halaber, interes hori bera erakusten 
du Paz Fernández de Vera, Elena Rodríguez eta Isabel 
González irakasleek bultzatutako «Selfie ekintzailea» 
delako proiektu ezagunak. Proiektu hori herrialde 
osoko Lan Prestakuntzako eta Orientazioko irakasleek 
erabiltzen dute, beren ikasleekin ekintzailetza-arloko 
parte-hartzeko jarduerak egiteko. Jarduera horietako 
bat dugu «Self ie solidarioa»: horrek proiektu 
solidarioetako aktibistekin edo ekonomia sozialeko 
enpresekin egindako elkarrizketak eta argazkiak 
blogean ikusgai jartzeko aukera ematen die ikasleei.

LPO espezialitateko irakasleek interes berezia 
dute Lanbide Heziketako ikasgeletan gizarte-
ekonomia solidarioko edukiak zabalduko dituzten 
dinamikak garatzeko. Nik neuk zenbait proposamen 
espezifiko egin nituen 2017ko LPOko Irakasleen 
II. Kongresuan, Donostian, «Economía social y 
cooperativismo en el módulo de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora. Una propuesta didáctica» izeneko 
hitzaldian, gizarte-ekonomia solidarioaren edukiei 
buruzko lan pedagogikoa Lean Start Up metodologia 

2. Lan Prestakuntzako eta Orientazioko irakasleen lantaldea: 
http://folinvestigaccion.blogspot.com/

ekintzailearekin eta «agile» lan-dinamikekin 
konbinatzeko.

Egiaz, LPOko irakasleen interes hori hazi besterik ez 
da egin azken urteotan. Donostian, 2021ean egindako 
espezialitateko Irakasleen Kongresuan, Francisco 
Javier Cano Montero eta Joan Gandía Oltra jaunen 
«ESSCOOP, la red para el fomento y la difusión del 
Cooperativismo y de la ESS en Educación»3 hitzaldia 
izan genuen, eta gai horri buruzko hainbat tailer ere 
egin ziren.

Horrez gainera, lanbide-heziketako hezkuntza-
esparruan gizarte-ekonomia solidarioaren ezagutza 
zabaltzeko, bi aliatu handi izan dira irakasleek 
dinamizatutako bi erakunde hauek: ESSCOOP 
eta ANPROFOL. Lehena, gizarte-ekonomiako 
irakasleen eta erakundeen Valentziako sare bat 
da, eta, bere webgunean dioenaren arabera, langai 
du «kooperatibismoaren eta gizarte-ekonomia 
solidarioaren sustapena, hezkuntzan». Eta «Lanbide 
Heziketan eta Bigarren Hezkuntzan ekintza-esparru 
partekatuak eratzen eta eraikitzen hasteko beharragatik 
sortu ginen, maila guztietan gertatzen ari diren aldaketa 
azkarrei, eta oso kualifikatuta eta espezializatuta dauden 
lanbide-profil berrien merkatu-eskaerei erantzuteko». 
Bigarren erakundea, berriz, LPOko Irakasleen Elkarte 
Nazionala (ANPROFOL)4 da. Bere webgunean daude 
FOLInvestigAcción taldearen materialak eta gizarte-
ekintzailetzari buruzko Laura Ferri eta Francisco Cano 
irakasleen bestelako baliabide espezifiko batzuk.

Irakasleok lagundu diogu hedatze-lan horri guztiari, 
geure apurra eginez, geure gogoetak eta azterketak 
argitaratuz. Esaterako, aipagarriak dira neronek idatzi 
nuen La autogestión viva. Proyectos y experiencias 
de la otra economía al calor de la crisis (Queimada 
Ediciones, 2013) liburua, eta Emprendimiento social: 
el reto de la transformación social (Tirant Lo Blanch, 
2018) liburukia, Francisco Javier Cano Montero eta 
Laura Ferri Ramírez irakasleek idatzitakoa.

Bestalde, erakundeek ekimen ugari antolatu dituzte 
gizarte-ekonomia solidarioari lotuak, lanbide-
heziketako ikasgeletan, krisi ekosozialarekin, ekonomia 
feministarekin edo ekintzailetza kolektiboarekin 
zerikusia duten edukiak zabaltzera bideratuak. Hala, 

3. ESSCOOP sarearen webgunea: https://www.esscoop.red/
portada

4. LPOko Irakasleen Elkarte Nazionalaren webgunea: https://
www.anprofol.com/
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Madrilgo Gizarte Merkatuko zenbait erakundek, hala 
nola Mugarik gabeko Ekonomialariek, lantegi ugari 
egin dituzte Lanbide Heziketako zentroetan, bai eta 
interes handiko beste jarduera batzuk ere (hackaton 
direlakoak, bisitaldiak erakundeetara, zinema-zikloak 
eta abar). Era berean, gai honekiko sentsibilitatea duten 
toki-administrazioek ere jarduera horiek bultzatu 
dituzte, Madrilgoak garai batean egin zuen bezala. 
Batetik, MARES proiektua sustatu zuen, ikasgeletan 
ere eragina izan zuena; bestetik, lantalde informal bat 
antolatu zuen LPOko irakasleekin, gizarte-ekonomia 
hezkuntza-sisteman hedatzearekin lotutako gaiak 
lantzeko; eta, azkenik, Lan Prestakuntza eta Orientazioa 
espezialitateko oposizioetako gai-zerrendan gizarte-
ekonomiako edukiak gehitzeko aukera aztertu zuen.

Proposamen batzuk, gizarte-ekonomia 
zabaltzeko hezkuntza-sistemako 
Lanbide Heziketaren esparruan

Dirudienez, Lanbide Heziketaren Antolamenduari eta 
Integrazioari buruzko Lege Organiko berriak beste bide 
batzuk urratuko ditu, enpresa-erakundeen, gizartearen 
eta ikastetxeen arteko lankidetza bultzatzeko. Horrek 
aukera berriak ekarriko ditu ikasleen eta irakasleen 
artean gizarte-ekonomia solidarioa zabaltzeko, eta 
ikasgeletan eduki ekonomikoei eta ekintzailetzari 
buruzko prestakuntza-lana egiteko. Horretarako, neure 
asmo xumea da orain aukera batzuk proposatzea, eta 
irakasgai horien guztien irakaskuntza-ikaskuntzan 
sakontzeko aukera emango lukete (aukera horiek, 
betiere, ikastetxeetako benetako praktiketara eta haiek 
arautzen dituen araudira behar bezala egokitu beharko 
lirateke).

Lehena, gar rantzitsua litzateke Ekonomia 
orokorrari (Makroekonomia eta Mikroekonomia) 
buruzko edukiak berreskuratzea. Eduki horiek 
Lan Prestakuntzako eta Orientazioko zeharkako 
moduluaren curriculumean jasota zeuden hasiera 
batean, eta espezialitate horretako oposizioen gai-
zerrendan jarraitzen dute oraindik. Eduki horiek 
LPO espezialitateko curriculumetik desagertu egin 
ziren, LOGSEtik LOCErako aldaketa egin zenean, eta 
horrek ere modulu horretako irakastorduak murriztea 
ekarri zuen. Halere, errealitateak erakusten digu eduki 
horiek beharrezkoak direla ekoizpen-sektore guztiei 
(baita ekintzailetza-jarduerei ere) eragiten dieten 
oinarrizko fenomeno ekonomikoak ulertzeko. Eduki 
horiek LPO espezialitateko curriculumean jaso litezke 
berriz edo Enpresa eta Ekimen Ekintzailea (EEE) 

moduluan gehitu. Horrek ez luke arazo pedagogikorik 
sortuko; izan ere, gai horiek oposizioetako gai-
zerrendatik desagertu ez direnez, irakasleek nahi eta 
nahiez landutakoak dira. Halaber, modulu horietako 
irakastorduak gehitu egin beharko lirateke, eta, 
ondorioz, LPO espezialitateko irakasle-postuak gehitu.

Bigarrena, Enpresa eta Ekimen Ekintzailea (EEE) 
modulua ikasleen artean jarrera ekintzailea zabaltzeko 
bide nagusiena bihurtu da, eta horrek eskatzen du 
curriculumean gizarte-ekonomia solidarioari eta 
gizarte-ekintzailetzari eta ekintzailetza kolektiboari 
buruzko edukiak jasotzea. Horrek eragina izan 
beharko luke honako alderdi hauetan guztietan: zikloen 
curriculumetan, LPO espezialitateko oposizioen gai-
zerrendan, kasuan kasuko departamentu didaktikoen 
programazioetan eta Hezkuntza Administrazioetako 
irakasleen prestakuntza-jardueretan.

Hirugarrena, Ekintzailetza Ikasgela Profesionalak 
(EIP) gune pribilegiatuak izan daitezke gizarte-
ekonomia ikastetxeetan zabaltzeko. Enpresaren 
eta ikasleen arteko harremana sustatzen dutenez 
(hezkuntza-zentroaren eta ekoizpen-sektorearen 
artekoa, alegia), baliagarriak izan daitezke gizarte-
ekonomiako erakundeen eta irakasleen arteko benetako 
lankidetza-mekanismoak eraikitzera bideratutako 
ekimenen zubi-lanak egiteko. Horretarako, hainbat 
tresna dituzte: besteak beste, tailerrak ematea, lokalak 
bisitatzea, irakasleei zein ikasleen enpresa-ekimenei 
aholkua ematea, irakasleak formatzea edo gune 
partekatuak eratzea.

Laugarrena, eta aurreko proposamenarekin estuki 
lotuta, lanbide-heziketarako egitura berria eratzea, 
irekiagoa, eta inguruko errealitate ekonomikoekin 
lotuagoa. Askotarikoak dira hori gauzatzeko tresnak: 
Ekintzailetza Ikasgela Profesionalak bultzatzea, 
sektoreko enpresekin lankidetza-proiektuak egitea, eta 
auzoko gizarte-erakundeekin eta -elkarteekin batera 
gauzatutako Ikaskuntza-Zerbitzuko ekimenei edo 
dinamikei aholkua ematea. Horiek lanbide-heziketaren 
kontzeptu berria lortzeko guneak eratzen ditu 
(konplexuagoa, baina, era berean, aberasgarriagoa), 
eta horretan zeresan handia du gizarte-ekonomia 
solidarioak.

Bosgarrena, hezkuntza-zentroetan garatutako 
Ikaskuntza-Zerbitzuko proiektuak (lanbide-heziketako 
ikasleak inguruko auzoetako gizarte-errealitatearekin 
harremanetan jartzen dituzte), gero eta ugariagoak 
eta garrantzitsuagoak dira, eta aukera egokia dira 
ikasgeletan jokabide eta eduki ekosozialak zabaltzeko. 
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Horren eredu dugu Madrilgo Ostalaritza Eskoletako 
Ikasle Ohien Elkarteak bertako Goi-mailako 
Ostalaritza eta Turismo Eskola BHIko sukaldeetan 
abian jarritako ekimena. Hari eta ikasleen eta irakasleen 
lan boluntarioari esker, Covid-19a dela-eta izan genuen 
lehen itxialdian, eguneko 700 menu prestatu zituzten, 
zailtasun-egoeretan zeuden familiei laguntzeko.

Seigarrena, lehen mailako ekintza estrategiko bihurtu 
da irakasleak behar bezala prestatzea gizarte-ekonomia 
solidarioari lotutako edukien eta praktiken inguruan, 
ikasgelan eduki horiek egoki ezagutaraziko badira. 
Prestakuntza hori lantegien eta ikastaroen bitartez 
jaso daiteke, jakina; baina, horiez gain, komenigarria 
litzateke bultzatzea gizarte-ekonomiako enpresetan 
irakasleen prestakuntza-egonaldiak edo irakasleen eta 
erakundeen arteko lankidetza-lanak eta -proiektuak.

Madrilen, «Las Acacias» Ber rikuntza eta 
Prestakuntzako Eskualdeko Zentroak hainbat deialdi 
egin ditu irakasleen enpresa-prestakuntza sustatzeko, 
baina arrakasta apala izan dute; izan ere, enpresak 
baino gehiago, irakasleak zeuden proiektuan parte 
hartzeko prest. Ildo beretik, Lanbide Heziketaren 
Antolamenduari eta Integrazioari buruzko Lege 
Organikoaren 74. eta 75. artikuluek, hezkuntza-
zentroetako irakasleek «enpresetan edo gisako 
erakundeetan prestakuntza-programak» garatzeko 
aukera jasotzen dute, enpresaren, hezkuntza-
administrazioaren eta lan-administrazioaren arteko 
lankidetza-hitzarmen baten bidez.

Nolanahi ere, batetik, gero eta ekologia- eta gizarte-
krisi zabalagoaren testuinguru globalean bizi gara, 
eta, bestetik, herritarrak (baita irakasleok ere) gai 
hauen inguruan kontzientziatuago daude. Horrek gune 
berriak eratzen ditu lanbide-heziketako ikasgeletan 
gizarte-ekonomia solidarioari buruz hitz egiteko, 
eta hura praktikan jartzeko. Adi erreparatu beharko 
diegu hezkuntza-zentroak, bai gizarteari, bai ekoizpen-

sektoreari, zabaltzeko prozesuen ondorioz etorriko 
diren sinergia berriei (hain zuen ere, azken bi horiek 
dira lanbide-heziketako zentroen erdigunea, eta haiek 
ematen diote zentzua hezkuntza-molde horri). Gaur 
egun, prestakuntza profesionalak eta integralak barne 
hartu behar du elkartasunean oinarritutako prestakuntza 
ekosoziala. n
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HANDITU ETA ABERASTU DEZAGUN IRAKASLEAK EKONOMIAN PRESTATZEKO TRESNA-KUTXA

Carlos Sánchez Mato

Ez da harritzekoa horrela gertatu izana; izan ere, jargoiaren 
erabilera eta gehiengoaren begietara ezkutatutako 
ustezko jakinduria klase menderatzailearen bidegabeko 
jabetze erraldoiaren parte da. Klase horrek interes 
handia dauka gizarteak ez ezagutzeko fenomeno 
ekonomikoak azaltzen dituzten mekanismoak, horien 
ondorioak eta, batez ere, arazoak konpontzeko dauden 
aukerak. Egiatan, alternatiba horiek urrun daude 
pentsamendu «bakar batek» eragiten dizkiguten 
gaitzen aurrean errezeta esklusibo gisa erakutsi nahi 
izatetik. Emaitza kaltegarria da benetako demokraziaz 
gozatu nahi badugu.

Duela 25 urte baino gehiago, Ekonomia erdi-mailako 
irakaskuntzetan sartu zen jakintza-arlo gisa, bai 
Batxilergoan bai Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. 
Aurreko paragrafoan aipatutako arrazoia dela eta, 
albiste ona da hori, eta ezinbesteko baldintza gai 
horretan trebatutako herritarrak egon daitezen.

Baina ez da nahikoa.

Izan ere, hurrengo galdera litzateke ea edukiak eta 
ezagutzak emateko modua lagungarriak diren neska-
mutilentzat, ekonomiari eta errealitatea eraldatzeko 
ahalmenari buruzko kontzientzia handiagoa izan 
dezaten. Azken batean, Sampedroren hitzetan berriro, 
prestatzen ari garen etorkizuneko ekonomistek 
aberatsak aberatsago bihurtzeko edo pobreak pobrezia 
gutxiago izateko lan egingo dute?

Izan ere, zoritxarrez, ez dago ez irakaslearengan, ez 
ikasleengan pentsamendu kritikoa errotzeko tresna 
erabilgarriak ematen dituen prestakuntzarik. Gizarte-
arazoak konpontzeko modu bakarra dagoela onartzen 
da orokorrean. Horrela, ekonomiak jarrera neutrala 
hartzen du, eta konponbideak ikuspegi tekniko hutsetik 
jorratu nahi dituzten elementu formalez gainezka 
dago. Hortik irteteak eremu labainkorrean sartzea eta 
ideologia erabiltzea suposatuko luke. Eta hori denetarik 
izango litzateke, «zientifikoa» izan ezik.

Ideologia ez al da ba «enplegagarritasuna hobetzea» 
edo «espiritu ekintzailea lantzea eta indartzea»?

Madrilgo Unibertsitate Konplutensea1

1. Ekonomia Aplikatua, Egitura eta Historia Saila. Bigarren 
Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 
Irakasleen Prestakuntza Masterreko irakasle ohia.

G aur egun ez dago batere lekuz kanpo geure buruari 
galdetzea nola irakasten ari garen ekonomia. Eta 

ez bakarrik erakusteko gauzak ez direla aldatu Joan 
Robinson bezalako buru pribilegiatuek egiten zuten 
analisiari dagokionez. Hark, duela mende erdi, zientzia 
ekonomikoa aztertzeko premiatzen zuen «ekonomistek 
engaina ez ditzaten».

Baieztapen horren barruan zegoen fatalismotik harago, 
argi dago bizitzan moldatzeko funtsezko diziplina 
dela ekonomia; izan ere, jaiotzen garenetik hiltzen 
garenera arte egiten ditugun jarduerek eta hartu 
beharreko erabaki gehienek zerikusi handia daukate 
ekonomiarekin. Beraz, ez gara ari egiten ditugun 
inbertsio garrantzitsuei buruz edo egiten dugun lanari 
lotutako elementuei buruz soilik. Gure kontsumoan 
eta horrek dituen ondorioetan ere eragina dauka. 
Horregatik guztiagatik, eta ekonomia gure bizitzetan 
hain presente dagoenez, ongizatea lortu nahi duen 
pertsona batek egin dezakeen gauzarik okerrena zera 
da: «ez ikusiarena egin» eta «ez dut gaia ulertzen eta 
adituei uzten diet» esan. Jose Luis Sampedro miretsiak 
«ekonomia zu zeu zarela» aldarrikatzen zuen eta 
arrazoi osoa zeukan.

Guztiok medikuntzan espezialistak izan behar ez 
badugu ere, ez litzaiguke inola ere burutik pasatuko 
ez jakitea edo ulertzea zer den egokiena eta zer ez 
gure gorputza egoera onean izateko eta osasun ezin 
hobea lortzeko. Beraz, eta era berean, ezinbestekoa da 
ekonomiaren funtzionamenduaren oinarriak ezagutzea.

Halaber, ekonomia, oro har, «adituentzat» murriztu 
da eta jende prestuaren eskura baino ez dago. Horrek 
azaltzen du landu beharko lituzkeen funtsezko 
elementuetako batzuk galdu izana, eta, ondorioz, 
existitzeko arrazoi garrantzitsuena.



Noski baietz. Baina ekonomiaren funtzionamendua 
eskuliburu bakar batekin aztertzeak kapitalismoaren 
eta bere metatze-moduaren oinarrizko ezaugarriak 
ez ukitzea bermatzen du. Horretan sartzeak esan 
nahi du geure buruari galdetu behar diogula zergatik 
dagoen hain desberdintasun-maila handia. Era berean, 
beharrezkoa da galdetzea ea batzuentzat gabezia 
banaketari heltzeko modu egokia den, kontuan hartuta 
jendearen beharrak asetzeko adina ondasun eta zerbitzu 
daudela.

Hori izan beharko litzateke ekonomian dihardutenen 
kezken muina. Zer eta nola ekoiztu? Norentzat? 
Eta azkenik, baina ez garrantzi gutxiagokoa: nola 
konpontzen dugu baliabide finituen eta urrien banaketa?

Eredu sinple eta errazek eragin nabarmena dute 
Ekonomia eta Enpresako irakasleen prestakuntza eta 
oposizioetako gai-zerrenda osatzen duten ikasketa-
planetan. Arazo ekonomiko nagusiei emandako 
erantzunak banakako portaera mikroekonomiko, 
estatiko eta orekazkoen bidez azaltzen dira.

Ekonomiako irakasleen kidegoa 1995ean sortu zen, 
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorraren Lege 
Organikoa (LOGSE, gaztelaniazko siglak) onartu eta 
urte batzuetara. LOGSEk gai ekonomikoek gizartean 
duten gero eta garrantzi handiagoarekiko interesa 
jasotzen du. Horren ondorioz, Humanitate eta Gizarte 
Zientzien modalitatearen barruan, Batxilergoko 
lehen mailan «Ekonomia» sortu zen, eta bigarren 
mailan «Enpresen Ekonomia eta Antolaketa» eta 
«Administrazio eta Kudeaketako Oinarriak»; horiekin 
batera, «Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika I» 
eta «Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II» 
irakasgaiak ere sortu ziren (Murillo y del Rosal, 2021).

Hala ere, urte horietan eduki ekonomikoko ikasgaiak 
Geografia eta Historiako irakasleek edo Matematikako 
irakasleek eman zituzten, 1635/1995 Errege 
Dekretuaren zortzigarren xedapenean Ekonomiako 
irakasle espezialisten kidegoa sortu arte.

Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria (IGA) ezinbesteko 
baldintza zen Espainian lizentziatuek, ingeniariek, 
arkitektoek edo baliokideek Bigarren Hezkuntzan 
jardun ahal izateko. 2009/2010 ikasturtean, IGA 
emateari utzi zitzaion eta IGAren baliokidea ezarri zen: 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, 
Lanbide Heziketako eta Hizkuntzetako Irakasleen 
Prestakuntzako unibertsitate-masterra. IGA baliozkoa 
da Espainian gaur egun ere, eta bai IGA bai masterra 
berdin hartzen dira kontuan Hezkuntzako oposizioetan. 

Irakasleen masterra beharrezko masterra da ikastetxe 
publiko, itundu edo pribatu batean eskolak ematen 
dituzten unibertsitate aurreko mailetako (Lanbide 
Heziketa, Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa) 
Hezkuntzako irakasle guztientzat.

Unibertsitate guztiek ez dute master hau eskaintzen, 
eta eskaintzen duten guztiek ez dute aukera ematen 
Ekonomiako espezialitatea ikasteko. Nolanahi ere, 
masterrak Ekonomia eta Enpresa Administrazioko 
lizentzietan eta graduetan eman ziren edukien 
panoramika eta errepaso orokorra eskaini nahi die 
etorkizuneko irakasleei. Unibertsitateko Ekonomiaren 
irakaskuntzak ez du ikuspegi kritikorik sistema 
nagusiarekiko, eta, beraz, irakasleen masterrek 
ere ez dute ikuspuntu hori. Horrela planteatzen 
da Mugarik gabeko Ekonomilariak2 elkarteak 
zuzendutako Espainiako unibertsitate-sistema 
publikoko Ekonomiaren irakaskuntzaren egoerari 
buruzko Ikerketa-diagnostiko honetan. Azterlanean 
79 irakaskuntza-gida aztertu ziren guztira, eta 
horietatik % 26,6k (21 gida) soilik dute Ekonomiaren 
irakaskuntzaren ikuspegi kritikoa edo heterodoxoa 
(Mugarik gabeko Ekonomilariak, 2020). Ildo horretan, 
Ekonomiako irakasleak prestatzeko masterrek ere ez 
dute eduki eta ikuspegi heterodoxorik.

Baina errealitate ekonomikoa askoz konplexuagoa 
da, eta hainbat faktore historiko, tekniko, sozial eta 
politikoren elkarrekintzaren emaitza da. Horregatik 
guztiagatik, errealitatea dinamikoa da. Bizi garen 
sistema kapitalistan, gainera, hainbat gizarte-
maila daude, horien kide gara, eta horien artean 
interes kontrajarriak dituzte. Horrek guztiak erabat 
baldintzatzen du errealitate ekonomikoa. Gure lan-
indarra saldu behar badugu bizitzeko bitartekoak 
lortzeko, gure dinamika eta kapitala dutenena 
desberdina izango dira nahitaez. Halaber, estrategia 
dibergenteek gatazkak sortzen dituzte, eta, ondorioz, 
aldaketak sor daitezke. Aldaketak horiek, funtsean, 
dauden indarren korrelazioaren araberakoak izango 
dira.

Alde bat dago ekonomia enplegagarritasunera, lan-
merkatuan lehiatzeko gaitasun handiagoa duten 
langileen prestakuntzara edo inbertsio errentagarrien 
azterketara bideratzearen eta dinamika horrek sortzen 

2. Ikerketa deskargatzeko esteka: https://ecosfron.org/
portfolio/investigacion-diagnostico-sobre-la-situacion-de-
la-ensenanza-de-la-economia-en-el-sistema-universitario-
publico-espanol/
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duen metatze-prozesuaren azterketa kritikoa eta 
baliabideak hobeto banatzeko erabil litezkeen beste 
aukerak sartzearen artean. Era berean, ez da gauza 
bera oinarrizko fenomeno ekonomikoak gainez egitea 
gaingiroki, enpresa-kudeaketaren oinarriak ezagutzeko 
ahalegin handia egiten den bitartean. Hori guztia, 
enpresek metatze-prozesuan duten zeregina langabezia, 
prekarietatea, material-gabezia eta pobrezia bezalako 
arazo larriekin duten harremana aztertu gabe.

Hori gertatzea ez da kasualitatea, kausalitatea baizik.

Kapitalismoa arazo ekonomikoei aurre egiteko tresna-
kutxa bakartzat hartzearen emaitza besterik ez da. 
Gehienez ere, merkatuan duen esku-hartze mailarekin 
zerikusia duten elementuei buruz eztabaidatzen da, 
gehiegikeria batzuk konpontzeko aplikatu behar 
direnei buruz, alegia. Eta batzuetan ezta hori ere.

Errealitate horretatik abiatuta, eta kontuan hartuta 
gure irakasleen prestakuntzaren ezaugarri nagusiak 
zaharkitzen ari direla eta arazo garrantzitsuenei 
berandu erantzuten zaiela, zaila da etorkizunean 
genero-desberdintasuna, bizitzaren iraunkortasuna 
edo justizia soziala kontuan hartzen dituzten politika 
ekonomiko desberdinak egotea errentaren banaketan.

Hori ez litzateke oso larria izango paradigma 
ekonomiko nagusiak erronkarik kezkagarrienak 
konpontzeko kaudimena erakutsi izan balu. Baina ez 
da kasua.

Horregatik, premiazkoa da ikuspuntu eta ideia 
desberdinak eta ikuspegi teoriko ugari barneratuko 
dituzten prestakuntza- eta ikasketa-planak zabaltzea. 
Hori guztia ez da bakarrik aniztasunak ekonomiaren 
irakaskuntza aberastuko duelako ideia, baizik eta 
konpondu gabeko arazoen ikerketa bultzatuko duelako, 
ekonomia gizartearen zerbitzura benetan jartzeko.

Ez da bide erraza; izan ere, Paulo Freirek zioen 
bezala: «Jarrera inozoa litzateke klase nagusiek klase 
menderatuei gizarte-bidegabekeriak modu kritikoan 
hautematea ahalbidetuko dien hezkuntza modu bat 
garatzea» (Freire, 1984: 71).

Oztopo eta zailtasunen aurrean, ez dugu ahaztu behar 
Batxilergoko edo DBHko ikasleei ekonomia irakastea 
pribilegioa dela, baita gizarte solidario eta bidezkoak 
eraikitzeko ezinbestekoa den beste ekonomia hori 
zabaltzen laguntzeko urrezko aukera ere. Helburu 
horrekin irakasleak prestatzea jendearen bizitza 
hobetuko duen tresna iraultzailea da. n
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E gungo krisialdi ekonomikoa, soziala, kulturala 
eta ekologikoa kultura ekonomiko baten ondorio 

da. Kultura horrek diru-sarrerak lortzea lehenesten 
du, pertsonen eta planetaren ongizatea kontuan hartu 
gabe. Finantza-sistema mota hori diziplina ekonomiko 
nagusian oinarritzen da: neoliberalismoaren eta 
hazkunde mugagabearen teorian. Horrek kontsumo-, 
ekoizpen- eta finantzaketa-eredu bat definitu du, 
espekulazioan oinarritua, zeinak, aldi berean, 
desberdintasunak sortzen baititu premia handiko 
ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko orduan, generoaren 
araberako diskriminazio ekonomikoetan eta krisi 
ekologikoan.

Hezkuntza formalean, diziplina ekonomiko 
neoliberala ia nonahi dago ikasgeletan, bai Bigarren 
Hezkuntzakoetan, bai Ekonomia Fakultateetan1. 
Nonahikotasun horrek beste aurreikuspen ekonomiko 
batzuk eta alternatiba ekonomiko eraldatzaileenak 
baztertzen ditu eta haiei zilegitasuna kentzen die.

Bizi garen sistemaren gizarte-harremanak eta -egiturak 
eraldatzeko, ezinbestekoa da gure kontsumitzeko, 
elkarrekin bizitzeko eta pertsonekin, kolektiboekin 
eta ingurunearekin harremanak izateko modua 
eraldatzea. Aldaketa hori posible izan dadin, 
beharrezkoa da gure pertzepzioak eta aldez aurretik 
pentsatutako (edo sustatutako) ideiak aldatzea eta 
sortutako bidegabekerien eta desberdintasunen aurrean 
sentiberak izatea. Beraz, ekonomia-hezkuntza kritiko 
eta plurala funtsezkoa da, gure diruari dagokionez 
portaerak eta jarrerak eraldatzeko balioak gehitzen 
laguntzen baitu.

Ekonomia kritiko hori oso urrun dago 2008tik 
bultzatzen ari diren Finantza Hezkuntzako Estatuko 

1. Mugarik gabeko Ekonomilariak elkartearen MgE Dosierren 
15. alea: «La enseñanza de la Economía» (Ekonomiaren 
irakaskuntza) (2014): https://ecosfron.org/portfolio/dossier-
no15-la-ensenanza-de-la-economia/

Planetatik. Horiei esker, «Denontzako finantzak» 2 
marka sortu da, eta marka hori pertsonen trebetasunak 
hobetzera mugatzen da, finantza-zerbitzuak sisteman 
jarduteko erabiltzerakoan, sistema bera eta finantza-
ekintzek gizartean duten ondorioak zalantzan jarri 
gabe. Finantza-hezkuntza kritiko batek tresnak 
eman beharko lizkieke ikasleei finantza-sistemak 
pertsonengan eta planetan dituen inpaktuak ulertzeko 
eta, kasu honetan, gazteek beren diruaren kontsumo 
kritiko eta arduratsua egin dezaten laguntzeko.

Finantza Etiko eta Solidarioen Heziketaren Aldeko 
Sareak (aurrerantzean RedEFES) ekonomia-hezkuntza 
kritikoa eta finantza etiko eta solidarioak sustatu nahi 
dituzten pertsonak, erakundeak eta plataformak batzen 
ditu, pertsonak eta planeta erdigunean jartzen dituen 
ekonomia baten alde. RedEFESek ekonomia-hezkuntza 
eraldatzailea sustatu nahi du. Horrek finantza- eta 
ekonomia-sistemari buruzko ikuspegi kritikoa izan 
behar du, bai eta finantza etikoak eta solidarioak 
sustatzeko jarrera konprometitua eta aktiboa ere.

RedEFES 2018an sortu zen FETS3, Finantzaz 
Haratago4, Finantza Etikoak Fundazioa5 eta Kataluniako 
Oikocrediten6 sustapenarekin. RedEFESen Estatu 
mailako I. Jardunaldia7 Bartzelonan antolatu zen 
finantza etikoei buruzko hezkuntza-proiektuei esker, 
material pedagogikoen sorkuntzan inplikatzea eta 
esperientzia berritzaileak8 bultzatzea ahalbidetu 

2. «Finanzas para todos» (Denontzako finantzak) webgunea: 
https://www.finanzasparatodos.es/

3. https://fets.org/ 
4. https://finantzazharatago.org/eu/hasiera/
5. https://finanzaseticas.net/ 
6. https://catalunya.oikocredit.es/ca/ 
7. RedEFESen Estatu mailako I. Jardunaldia: https://redefes.

org/eu/estatu-mailako-topaketa-ikasgeletan-f inantzak-
bultzatzeko/ 

8. Adibidez, Bia Banca Etica proiektua ikasleek sortutako banku 
etikoa da eta ikastetxean bertan «bulegoa» du: https://redefes.
org/eu/experiencia/miquel-biada-institutuko-banku-etikoa/

https://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
https://www.finanzasparatodos.es/
https://fets.org/
https://finanzaseticas.net/
https://catalunya.oikocredit.es/ca/
https://redefes.org/eu/estatu-mailako-topaketa-ikasgeletan-finantzak-bultzatzeko/
https://redefes.org/eu/estatu-mailako-topaketa-ikasgeletan-finantzak-bultzatzeko/
https://redefes.org/eu/estatu-mailako-topaketa-ikasgeletan-finantzak-bultzatzeko/
https://redefes.org/eu/experiencia/miquel-biada-institutuko-banku-etikoa/
https://redefes.org/eu/experiencia/miquel-biada-institutuko-banku-etikoa/


baitzuten. Bertan, ekonomia-hezkuntzaren ereduari 
buruz hausnartu zen, baita esperientziak eta baliabideak 
partekatzeko hezkuntza eta finantza etikoen estatu-
mailako sare bat sortzeko beharrari buruz ere.

2019an, Ekonomia Eraldatzaileen Munduko Foro 
Sozialaren9 esparruan, bigarren elkargune bat antolatu 
zen: «Tejiendo la red por la educación en las finanzas 
éticas» («Finantza etikoetan heztearen aldeko sarea 
sortzen»)10. Urte horretan bertan redefes.org webgunea 
argitaratu zen. Espazio digitala, dinamikoa eta parte-
hartzailea izatea du helburu. Gainera, baliabideen 
banku irisgarria eta sareko pertsonen balorazioetara 
irekia izan nahi du, baita finantza etikoen hezkuntza 
eraldatzaileari buruzko praktika pedagogikoen 
esperientziak eta eztabaidarako gunea ere. 2020an 
RedEFESen II. Jardunaldia11 antolatu zen, eta iaz, 
2021ean, elkarlanarekin jarraitu zen. Era berean, tokiko 
eta mundu mailako finantza etikoetako hezkuntza-
esperientziak mapatzeari ekin zitzaion.12. 

Helburua

RedEFESen helburu nagusia ekonomia-hezkuntza 
kritikoa eta finantza etiko eta solidarioak sustatzea 
da. Horri esker, irakasleen eta finantza etikoa eta 
hezkuntza eraldatzailea sustatzen duten erakundeen 
artean espazio bat errazten dute. Horrela, baliabide 
pedagogiko eta metodologikoak erraztu nahi dituzte, 
sistema finantzarioak gizartean, ekonomian eta 
ingurunean duen eragina analizatu ahal izateko.

Talde-lanaren ondorioz, RedEFESen lana eta hedapena 
gidatzen duten helburuak eta balioak zehaztu eta 
adostu dira. Lehenik eta behin, RedEFES gaur 
egungo ekonomia-hezkuntzaren ereduaren inguruan 
ikuspegi kritiko eta pluraletik eztabaidatzeko gunea 
da, ikuspuntu feminista, intersekzionala, dekoloniala, 
komunala eta ingurumenekoa kontuan izanik. Ildo 
horretan, RedEFESek aitortzen du beharrezkoa dela 

9. https://redefes.org/eu/hezkuntzaren-eta-finantza-etikoen-
topaketa-ekonomia-eraldatzaileen-munduko-foro-sozialean/

10. https://redefes.org/eu/elkargune-topaketa-bat-aldaketarako-
ekonomiaren-mundu-mailako-forum-sozialean/

11. RedEFESen II. Jardunaldiak https://redefes.org/educacion-
y-finanzas-eticas-en-fsmet/ 

12. https://redefes.org/llamamiento-al-mapeo-de-las-
experiencias-educativas-en-finanzas-eticas-en-el-foro-
social-mundial/ 

eremu ekonomikoan hezkuntza eraldatzailearen 
ikuspegia gehitzea, bai eta ekonomia-hezkuntzan 
finantza etiko eta moneta sozialen tokiko praktikak 
sustatzea ere. Hori guztia ekonomia sozial, solidario 
eta demokratikorako alternatiba gisa, logika feminista, 
parekide eta inklusibo batetik. Horretarako, sareak 
baliabideak eta eremu etikoak (metodologikoak, 
praktikoak, esperimentalak) partekatzeko topaketa 
espazioak sortzen ditu, bertako zein nazioarteko 
alorretik garatutako hezkuntza eta finantza etikoen 
inguruan.

RedEFESek aliantza globalak indartzearen alde 
egiten du, bai eta ekonomia-hezkuntza inklusiboa, 
jasangarria eta eraldatzailea sustatzen duten 
erakundeekin lankidetzan aritzearen alde ere. 
Horregatik, RedEFES prozesu irekia eta dinamikoa 
da, eta funtsezkotzat jotzen du honako hauek batzen 
eta integratzen jarraitzea: irakasleak, finantza etiko 
eta solidarioen entitateak, hezkuntza eraldatzailearen 
aldeko erakundeak, hezkuntza kooperatibak, ikerketa 
taldeak, irakasleen sindikatuak, gurasoen elkarteak, 
gazteen hezkuntzarako erakundeak eta hezkuntza 
arlora egokitu daitekeen ekonomia solidarioa lantzen 
duten gainerako erakundeak.

Horregatik guztiagatik, RedEFESek hezkuntza 
sisteman sarritan ematen den ekonomiaren eta finantzen 
ikuskera salatzen du eta banketxe hegemonikoek 
ikasgeletan gero eta presentzia gehiago izatearen 
aurka egiten du. Aldi berean, onartzen du beharrezkoa 
dela eremu ekonomikoan hezkuntza eraldatzailearen 
ikuspegia gehitzea, finantza etikoak eta alternatiboak 
bultzatzeko.

Berrikuspen kritikoa eta esperientzia pedagogikoak

Esperientzia pedagogiko alternatiboak garatu ahal 
izateko, beharrezkoa da prestakuntza-zentroek eduki 
ekonomikoak emateko oinarri duten hezkuntza-
planteamendua ezagutzea. Behin jarraibide horiek 
ezagututa, finantza-sistema hegemonikoaren ordezko 
hezkuntza-tresnak plantea daitezke.

Hori dela eta, Finantzaz Haratago erakundeak 
Batxilergoko Ekonomia Eskuliburuaren Kritika13 

13. https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Critica-
manual-economia-bachiller-EUS-2.pdf
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idatzi zuen. Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 
testuliburuak ikuspegi horretatik abiatuta egiten 
direla kontuan hartuta, garrantzi handikotzat jo 
zen berrikuspen kritiko hori egitea. Azterlan hori 
testuliburu gehiagoren azterketa ekarriko duen proiektu 
baten lehen fasea da, horien guztien gabezia nagusiak 
identifikatzeko eta horiek gaindituko dituzten material 
alternatiboak prestatzeko.

Esperientzia pedagogikoei buruz hitz egiten denean, 
bai irakasleek bai beste hezkuntza-eragile batzuek 
finantza etikoei buruzko hezkuntza eraldatzailearen 
ikaskuntza erreplikatzeko erraztasunak eskaintzen 
dituztenak aipatzen dira. Horien artean, Ikaskuntza 
eta Zerbitzu proiektuak nabarmentzen dira. 
Hezkuntza-metodologia horrek lehen prestakuntza-
fasea (ikaskuntza) eta ikasleek gizartera «itzultzeko» 
bigarren fasea (zerbitzua) eskatzen ditu hainbat 
jardueraren bitartez. Ikaskuntza eta Zerbitzu proiektuei 
esker, bankuei, finantza-sistemari eta horien inpaktu 
globalei buruzko hausnarketa kritikoa egitetik tokiko 
ekintzara igarotzeko tresnak lor ditzakete gazteek. 
Hori guztia portaerak eta jarrerak aldatuz eta inguruko 
finantza etikoetan parte hartzera bultzatuz.

Proposatutako jarduerek gogoeta bateraturako 
gune bat planteatzen dute beti, eta hainbat erabaki 
ekonomiko eta finantzariok tokiko eta mundu mailan 
dituzten ondorioak eztabaidatzen dira. Hori guztia 
planteatutako hausnarketak praktikan jartzeko 
jarduera parte-hartzailea egiteko. Horrek guztiak 
honako helburu hauek ditu: gazteak beren inguruko 
ekonomia eraldatzaileen proposamenetan inplikatzea, 
haietan portaerak eta jarrerak aldatzea sustatzea, eta 
ikasgelan finantza etiko eta solidarioak landu nahi 
dituzten irakasleentzat tresna eta baliabide egoki eta 
erakargarriak eskaintzea.

Sortutako baliabide propioak

Finantza etikoetan hezteko proiektuekin ekonomia 
kritiko eta pluralaren irakaskuntza sustatzen da 
sistema ekonomiko globalaren inguruan. Horrela, 
gazteek giza eskubideekin eta planetarekin dituzten 
alternatiba ekonomiko justuak, berdinak, jasangarriak 
eta errespetuzkoak izan daitezen.

Materialen helburu orokorra ikasleei eragile 
ekonomikoaren rolari buruzko hausnarketa kritikoak 
eskaintzea da, eta mekanismo finantzarioak eraldatzeko 
premian inplikatzea. Hori guztia modu kolektiboan 

eredu ekonomiko bidezkoago batera bideratzeko 
helburuarekin.

Que tu dinero piense como tú («Zure diruak zuk 
bezala pentsa dezala»)14 gida didaktikoa Bigarren 
Hezkuntzako, Batxilergoko eta Heziketa Zikloetako 
irakasleentzako hezkuntza-baliabide bat da, eta gida bat 
izan nahi du, ikastetxeetako nahiz eremu ez-formaleko 
eta informaleko ikasgelako lanean finantza etikoen 
inguruko kontzeptuak eta hausnarketak txertatzeko 
jarduerak eta orientabideak biltzen dituena. Gida 
Edualterrek egin zuen 2010ean eta FETSek sustatu 
eta koordinatu zuen.

Steilasen unitate didaktikoa15 Lehen Hezkuntzako 
5.-6. mailatik Batxilergora arteko ikasleentzat egina 
dago, eta STEILAS eta Finantzaz Haratago eragileen 
arteko lankidetzari esker sortu da. Ikasleek eta 
irakasleek gaiak aztertzeko era ezberdin bat topatuko 
dute, ikuspegi kritiko eta eraldatzaile batetik balioa 
emateko pertsonen eta planetaren zerbitzura dagoen 
ekonomia bat sustatzearen garrantziari. Askotariko 
gaiak jorratzen dira, hala nola trukea, denbora bankuak, 
banka armatuaren arazoa, finantza etikoak, moneta 
soziala, ekonomia feminista edo etxegabetzeen arazoa, 
besteak beste.

Bestalde, f inantza etikoetako hainbat tailer eta 
jarduera-proposamen daude Bigarren Hezkuntzako, 
Batxilergoko eta Heziketa Zikloetako ikasleentzat, 
f inantza-sistema eta f inantza etikoak gazteen 
errealitatera hurbiltzeko. Tailerrek ikuspegi kritikoa 
dute: f inantza-sistemaren inpaktu ekonomikoak, 
sozialak eta ingurumenekoak, f inantza etikoen 
alternatiba, eta gazteak finantza etiko eta solidarioetara 
hurbiltzen dituzten metodologia parte-hartzaileak.

Hona hemen tailerretako batzuk:

■n Karta-jokoa16: Hezkuntza dinamika horretan, 
dirua inbertitzeko sektoreak bilatu behar dituen 
banku baten zeregina hartzen da. Jokoaren me-
kanikak inbertsio etikoak saritzen ditu, ahalik eta 
puntu gehien izateko, nahiz eta, askotan, beste 
sektore batzuetan inbertitzeak errentagarritasun 
handiagoa emango digun eta garaipenera hurbil-
duko gaituen.

14. https://guia-didactica-finances-etiques.cat/es/ 
15. https://f inantzazharatago.org/wp-content/uploads/07.-

STEILAS-UD-educ-financiera-eus.pdf 
16. https://finantzazharatago.org/eu/karta-jokoa/
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■n Rap musika, eraldaketa sozialerako tresna 
gisa17: DBHko eta Batxilergoko bigarren zikloko 
ikasleekin batera egiteko ikaskuntza-zerbitzua da. 
Bizitzaren etapa horretan, hurbileko errealitate bi-
lakatzen hasten da lanaren eta finantzen mundua, 
eta beharrezkoa da sistemak, espiritu kritikorik 
eta alternatiborik gabe, ematen dizkizun tresnen 
ordezko tresnak eskaintzea. 2021ean, hainbat rap 
tailer irekiak eta formazioak antolatu zituzten ikas-
tetxeetan, gazteak finantza-munduan dauden alter-
natibetara hurbiltzeko. Tailerretatik eta bestelako 
jardueretatik ateratako ikaskuntzekin, ideiak ‘Egin 
sare’18 izeneko abesti batean islatu zituzten.

■n Finantza etikoen aldeko bideo-kanpaina19: 
kanpaina gehienez 2 minutuko iraupena zuten 
hamar bideo laburren formatuan planteatu zen, 
online plataformetan hedatzea errazteko eta ikas-
leen arreta bereganatzeko. Bideo bakoitzak gai bat 
jorratzen du, eta hainbat kontzeptu sartzen ditu, 
hala nola sozialki arduratsuak diren inbertsioak, 
ingurumena, paradisu fiskalak, espekulazioa edo 
emakumeek finantzetan duten zeregina, besteak 
beste.

Azkenik, aipatzekoa da laburki deskribatutako 
materialez gain, beste asko daudela eskuragarri 
RedEFESen. Material didaktikoen eskuliburua: 
Finantza etiko eta alternatiboen hezkuntza ikasgelan20 
izeneko eskuliburua orain arte sortutako eta etengabe 
eguneratzen den eduki guztia biltzeko egin zen.

Sarearen berrikuntzak

Lau urteren ondoren, RedEFESek III. Jardunaldiak 
egin ditu, «Ekonomiaren irakaskuntza des-eraikitzen»21 

17. https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Bonboa-
kaxa-eta-finantza-etikoak-argitalpena.pdf 

18. «Egin sare» abestia: https://www.youtube.com/
watch?v=gXWKT5dSuJg 

19. Bideo kanpaina: https://finantzazharatago.org/eu/finantza-
etikoen-aldeko-kanpaina-bideoak/ 

20. https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Manual-
Material-Didactico-digital-EUS.pdf 

21. https://redefes.org/iii-jornadas-estatales-de-la-redefes-red-
por-la-educacion-en-las-finanzas-eticas-y-solidarias/ 

izenburupean, apirilaren 29an eta 30ean, Rosa Sensat 
Elkartearen gunean, Bartzelonan. Topaketan 70 bat 
lagunek hartu zuten parte, hezkuntzako eta finantza 
etiko eta solidarioetako irakasleen eta hainbat 
esparrutako pertsonen artean, eta Kataluniatik ez ezik, 
Valladolid, Valentzia, Nafarroa, Euskadi, Albacete, 
Kordoba edo Madriletik ere etorri ziren. 

Jardunaldien helburuak honako hauek izan ziren: 
egungo ekonomia-hezkuntzaren ereduari buruzko 
eztabaida sustatzea eta ikasgeletan nagusi diren 
ikuspegi eta metodologiei buruz hausnartzea; 
ekonomia-hezkuntza kritikorako eta pluralerako 
bestelako aukerak planteatzea; f inantza etikoak 
bultzatzeko hezkuntza-esperientziak eta -baliabideak 
ikusaraztea eta partekatzea, eta topagune bat bultzatzea.

Irakasle, prestatzaile, ikastetxe eta justizia sozialaren 
aldeko erakunde guztiak gonbidatzen ditugu 
webgunearen bidez plataformarekin bat egitera. 
Ekimen honen parte izanik, f inantza etiko eta 
solidarioetan hezkuntza sustatzeko sortutako sarea 
eraikitzen eta finkatzen lagunduko duzu. Gainera, 
plataformarekin bat egiten baduzu, baliabideen 
bankuaren proposamenak baloratu ahal izango dituzu, 
ekarpen eta esperientzia berriekin aberastu, eztabaida-
foroan parte hartu eta RedEFESen jarduerei buruzko 
informazio eguneratua lortu ahal izango duzu.

Ekonomia alternatibo eta solidarioetan heztea apustu 
sendo eta erreala izan dadin, ezinbestekoa da ekonomia 
solidarioan lan egiten dugun erakunde guztiok 
indarrak eta ezagutza batzea. Zenbat eta erakunde 
gehiagok elkarrekin modu koordinatuan lan egin, 
orduan eta hezkuntza-espazio gehiagotara iritsiko 
gara, eta ekonomia hegemonikoaren alternatiba hori 
aukera ezaguna eta eskuragarria izatea lortuko dugu. 
Eduki eta eztabaida berriak behar ditugu ikasgeletan, 
gazteek ekonomia- eta gizarte-egitura bidezkoagoak 
eraikitzeko duten konpromisoa areagotzeko, 
desberdintasunaren aurka borrokatzeko, ingurumena 
babesteko, emakumeak ahalduntzeko, gobernantza 
demokratikorako eta giza eskubideak egikaritzeko. n
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FUHEMen uste dugu ezinbestekoa dela helburu 
horretan aurrera egitea. Horretarako, ezinbestekoa 
da inguratzen gaituen errealitatearen tratamenduan 
ikuspegi desberdina txertatuko duten edukiak, 
praktikak, proiektuak eta esperientziak garatzea. 
Begirada horri ekosoziala esaten zaio. Hezkuntzaren 
esparruan, aspaldidanik egiten ari garen lana 
zeharkatzen du eta haren eragina dauka, eta ikasleei 
egungo munduaren konplexutasuna ulertzeko gakoak 
ematen dizkie; aldi berean, egungo eta etorkizuneko 
erronketarako prestatzen ditu.

Zein Ekonomia eskaintzen da unibertsitateaz 
kanpoko irakaskuntzan?

LOMLOEk, oro har, eta Ekonomian bereziki, aldaketa 
garrantzitsuak egin ditu curriculum ofizialean. 
Horrek helburu bikoitza du Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzaren esparruan. Alde batetik, ikasleak lan-
munduan sartzeko prestatu nahi dituzte; bestetik, 
herritartasun aktiboa erabat gauzatzeko atontzea da 
xedea. Dualtasun hori arauaren bi helburu espezifikotan 
islatzen da. Helburu horiek gaitasun nagusi gisa 
txertatzen dira DBHko eta Batxilergoko ikasleen 
irteera-profilean; horiexek dira, hain zuzen ere, 
ekintzailetzarako gaitasuna eta herritarren gaitasuna. 
Horietan oinarrituta, helburua ikasleen artean espiritu 
ekintzailea sustatzea da, bizitza sozioekonomikoan 
txertatzeko bide gisa, eta herritarrek parte har dezaten 
ahalbidetzea, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 
(DBH) eta Batxilergoan eskainitako Ekonomia 
irakasgaien bidez.

Ekonomia Bigarren Hezkuntzan
Lege berria datorren ikasturtean sartuko da indarrean 
DBHko 1. eta 3. mailetarako eta Batxilergoko 1. 
mailarako, eta Ekonomiarekin lotutako hurrengo 
irakasgaiak proposatzen ditu.

Ezagutza espezifiko gisa, DBHko 4. mailako ikasleek 
Ekonomiako aukerako bi irakasgai aukeratu dezakete: 

Lucía Vicent Valverde

1. Ekonomiako irakaslea.
2. Langile ohia eta egungo laguntzailea
3. Ekonomia eta Geografiako irakaslea.

Madrilgo Unibertsitate Konplutensea1 eta FUHEM2

Inmaculada Romero del Hombrebueno Pozuelo
FUHEM3

B erriki aplikatu den arautzearen (LOMLOE) 
ondorioz, ikastetxeetan Ekonomia ikasteko modua 

aldatu egin da. Egindako aldaketek eragina izan dute 
bai irakasgaietan bai curriculumeko edukietan, eta 
gaitasun batzuk lehenetsi dira beste batzuen aurretik. 
Horrek ekarri du ikasleak errealitate ekonomikoa 
ulertzeko tratamendu integratu, konplexu eta sakonetik 
urrunago egotea.

Ekintzailetza, enplegagarritasuna, indibidualismoa 
edo merezimenduaren kultura dira laster ikastetxeetan 
ibilbideak bideratuko dituzten interesguneetako 
batzuk. Esan beharra dago merituaren kultura 
konbentzionalismoak indarrean dagoen sistema 
ekonomikoaren (kapitalismoaren) tratamenduan eta 
azterketan ezartzen dituen terminoetan ulertzen dela. 
Nagusituko diren planteamenduek eragina izango dute 
eskainitako eduki, gaitasun eta irakasgaietan, eta are 
gehiago estutuko dituzte Ekonomia deitzen dugun 
horren azterketa mugarritzen duten mugak. Horrela, 
irakasgai honen hezkuntza-eskaintza eta ikaslearen 
ibilbideak aldatzen dira, Ekonomiako irakasgaiak 
murrizten dituen biraketa baten bidez, izan espezifikoak 
edo izan horien ikasketa zeharka txertatzen dutenak. 
Era berean, errealitate ekonomikoari eta haren erronkei 
sakonki heltzea zailtzen dute.

Panorama horrek, hezteko helburuari dagokionez, 
funtsezko gai bat planteatzen du egungo hezkuntza-
eztabaidan: Ikasleak prestatzea egungo eredua 
legitimatzeko eta eredu horretan erabil daitezkeen 
baliabideak izateko, edo ikasleak prestatzea aurrean 
ditugun arazo handiak ulertzeko eta balio, trebetasun, 
gaitasun eta ezagutzak eskuratzeko, horiei modu 
kritikoan aurre egin ahal izateko? Galdera horri 
erantzutea erronka garrantzitsua da irakaskuntzarako 
oro har, eta bide horretan ikasteko alternatibak 
garatzeko beharra balioestea eskatzen du, egungo 
ereduaren gabeziak betetzeko, eta baita ekonomiaren 
eremu espezifikoan ere.

EKONOMIAREN IRAKASKUNTZA IKASTETXEETAN ETA ZEHARKAKO ESPERIENTZIAK IKUSPEGI EKOSOZIALETIK



Alde batetik, «Ekonomia eta Ekintzailetza», batez 
ere espiritu ekintzailea sustatzera eta ingurunea 
aztertzera bideratua, testuinguru ekonomiko globalean4 
bidea egiteko. Bestetik, «Prestakuntza eta orientazio 
pertsonala eta profesionala», lan-merkatua eta hark 
ematen dituen enplegu-moduak aztertzeko sortua, bai 
eta orientazio pertsonala, akademikoa eta profesionala 
ere, egungo eredu ekonomikoaren barruan lan baten 
bilaketa aktiboa eta enplegagarritasuna hobetzeko, 
ekimen ekintzaileak prozesu horietan ikasleak arrakasta 
izan dezan duen garrantzia (berriz ere) azpimarratu 
gabe. Biek osatzen dute Bigarren Hezkuntzan 
ezagutza ekonomiko espezifikoa eskuratzeko bi aukera 
bakarrak (aukerakoak), hau da, Ekonomia ikasteko 
eskaintza eskasa eta partziala. Hori, gutxienez, bi 
arrazoirengatik gertatzen da: ikasle guztiek ikasten 
ez dituzten irakasgaiak dira, eta, batez ere, garatzen 
dituzten jakintza zentralek ez dute bermatzen ingurune 
ekonomikoaren ulermenarekin bat datorren tratamendu 
egokia eta sakona.

Bestalde, Ekonomia, Gizarte Zientzietako beste arlo 
batzuei lotutako zeharkako ezagutza gisa, beste bi 
irakasgaitan dago, biak derrigorrezkoak. Hori da, 
esaterako, «Balio Zibikoen eta Etikoen Hezkuntza» 
irakasgaiaren kasua, Bigarren Hezkuntzako maila 
batean ikasle guztientzat komuna den ikasgaia, eta 
«Geografia eta Historia» irakasgaiaren kasua, etapa 
honetako lau ikasturteetan derrigorrezkoa dena. 
Ekonomia ez da ematen diren edukien ardatz artikularra. 
Hala ere, bertan daude eta haren lanketa zabalagoa, 
zeharkakoagoa eta potentzialki holistikoagoa 
proposatzen dute, bere eskumen-eremuek erakusten 
duten bezala.

«Balio Zibikoen eta Etikoen Hezkuntza»-k 
oinarrizko jakintzak jorratzen ditu. Horien artean, 
Ekonomia zeharka lantzen da, hainbat ezagutza-
ildo jorratzen baititu. Ildo horretan, ingurunearen 
jasangarritasunarekin bateragarriak diren jarrerak 
garatzea nabarmentzen da, horrekin dugun gure 
inter- eta ekodependentzia harremana ulertuta. 
Era berean, arazo sozial eta ekonomikoei ere heldu 
zaie, hala nola desberdintasunari, pobreziari edo 
migrazio-fenomenoei. Halaber, aipatzekoa da garapen 
jasangarriaren eta ingurumen-etikaren azterlanean 

4. Horrela egiaztatzen da irakasgai honen oinarrizko 
jakintzak kontuan hartzen direnean, honako lau multzo 
hauetan antolatuta daudenak: profil ekintzailea, beharrak 
detektatzeko eta aukerak bilatzeko ingurunearen azterketa, 
proiektu ekintzaile bat gauzatzeko baliabideak atzematea eta 
kudeatzea eta proiektu ekintzaile bat egitea.

gehitzea, ekomendetasun-harremanen ulermena eta 
gure bizimoduaren eta ingurune sozial eta naturalaren 
arteko elkarrekintza barne hartzen baitituzte, bai eta 
bizitza justua eta harmoniazkoa ziurta dezaketen 
baterako existentzia jasangarriko helburu eta ohiturak 
ere.

Bestalde, «Geografia eta Historia» ikasgaiaren 
helburua da ikasleak gai izatea inguratzen duen 
mundua hautemateko eta aztertzeko, eta haien 
parte-hartzea eta konpromiso soziala ahalbidetzeko. 
Horrek esan nahi du bere ingurua eraikitzeko 
erantzukizuna bere gain hartu behar duela, gaia 
lantzen den maila bakoitzean jorratutako blokeen 
bidez. Horren adibide dira honako hauek: baliabideen 
eta lurraldearen, geopolitikaren, gizarte-kohesioaren, 
politika ekonomikoen, zibilizazioen arteko talken eta 
aliantzen, aberastasuna kontzentratzeko eta banatzeko 
prozesuen, desberdintasunaren adierazpenen edo 
banaketa justu edo bidezko ekintza-ildoen inguruko 
gatazkaren eta lehiaren azterketa. Gainera, gizarte-
eta kultura-aniztasunaren tratamendua, integrazioa, 
erantzukizun ekosoziala edo larrialdi klimatikoaren 
kontrako ingurumenaren defentsa eta babesa sartzen 
dira. Horren guztiaren ondorioz, irakasgai hau 
funtsezkoa da Ekonomia anbizio handiko ikuspegi 
zeharkako eta historiko batetik lantzeko. Aldi berean, 
bere egitura-ezaugarriak eta beste ezagutza-arlo eta 
-adar batzuekin (historia, politika, soziologia) dituen 
loturak integratzen ditu.

Esandakotik abiatuta, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako Ekonomia tratatzeko moduaren arazoa ez 
da eduki ekonomikoen eskasia, baizik eta ekintzailetzak 
gaur egungo gizarte ekonomikoan integratzeko bide 
gisa hartzen duen zentraltasuna, eta ikasteko gai 
espezifikoetan lan-merkatuan sartzeko estrategia 
profesionalak azpimarratzea. Edo, are garrantzitsuagoa 
da aztertutako sistema sozioekonomikoa ez dela 
esplizituki eta sakonki sartzen aipatutako irakasgai 
horietako batean ere. Sistema hori kapitalismoa da, 
oro har, hartzen duen forma partikularrean eragin 
gabe, eta gizarte-egitura antolatzen duen eta haren 
funtzionamendu-logikak eta osagaiak agerian uzten 
dituen osotasun gisa ulertzen da. Horri beste arazo 
bat gehitu behar zaio: «Ekonomikoak» ez diren 
irakasgaiak gaian espezialistak ez diren irakasleek 
ematen dituzte. Gai horrek ez du baliorik gabe uzten, 
baina zaildu egiten du ikasleei ekonomia kapitalisten 
funtzionamendua, berezko arazoak eta kontraesanak 
ulertzeko beharrezkoak diren tresnak emateko 
helburua, ezta horietan aktiboki esku hartzeko tresnak 
eskaintzeko aukera ere. Aipatutako gabeziek, halaber, 
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Ekonomia sakonki ulertzen lagundu duten ikuspegietan 
aniztasuna txertatzeak ematen dituen ekarpenen 
beharra dute, eta, besteak beste, Ekonomia Ekologikoa, 
Feminista edo Solidarioa nabarmentzen dira.

Ekonomia Batxilergoan
Hezkuntza lege berriarekin ikasgai komunak eta 
propioak aurkitzen ditugu eskainitako Batxilergoko 
lau modalitateetan: Artea, Zientzia eta Teknologia, 
Orokorra eta Giza eta Gizarte-Zientziak. Etapa honetan, 
ekonomiari buruzko ezagutzak borondatezkoak dira 
erabat, eta hiru irakasgai hauen bidez lor daitezke: 
«Ekonomia, Ekintzailetza eta Enpresa Jarduera» 
(hautazkoa Batxilergoko 1. mailako modalitate 
orokorrean), «Ekonomia» (1. mailan eskainia, Giza 
eta Gizarte-Zientzien modalitatean) eta «Enpresa eta 
Negozio Ereduen Diseinua» (2. mailako irakasgaia, 
Giza eta Gizarte-Zientzien modalitatean).

Horien guztien helburu komuna ikasleek ekonomiari 
buruzko nozio orokorrak (oso oinarrizkoak eta 
tradizionalak) bereganatzea da. Ere barean, aukera 
sozialak eta ekonomikoak enpresa-ikuspegitik 
aprobetxatzen jeta «hain garrantzitsua» den 
espiritu ekintzailea are gehiago garatzen ikastea 
ere bilatzen da. Horretarako, malgutasuna, norbere 
buruarekiko konfiantza edo sormena bezalako balioen 
potentzialtasuna azpimarratzen da. Ekintzailetza, 
edozein enpresa-jardueratan eta bizitza profesionalean 
arrakasta lortzeko bide gisa. Merezimendu 
akademikoek, esperientziak, eskuratutako jakintzaren 
hedapenak eta aplikazioak, eta bizitzarako edo 
gizartean aktiboki parte hartzeko beharrezkoak diren 
beste balio batzuek ez dute balio

Aitzitik, beste norabide batean adierazten duten 
edukiak aurkitzen ditugu. Hori da, hain zuzen ere, 
politika ekonomikoek hainbat eskalatan (tokikoa, 
eskualdekoa eta globala) duten eragina, esparrua 
eta tresnak ezagutzera bideratutako planteamenduak 
errealitate ekonomikoaren ezagutzarekin lotzen 
dituztenen kasua. Baita egungo ekonomiaren erronkak, 
indarguneak eta ahuleziak identifikatzen laguntzen 
dutenena ere; edo arlo horretan erabaki informatuak 
hartzera bideratutako jarrera kritiko eta etikoak 
sustatzen dituztenena. Hori horrela izanik, eragozpen 
nagusia, baina ez bakarra, da eduki horietako asko 
«Ekonomia» irakasgaian ematen direla, eta irakasgai 
hori ez dela komuna Batxilergoko modalitate guztietan.

Aurreko guztiak baieztatzen du Ekonomiaren 
irakaskuntzan, bai Bigarren Hezkuntzan, bai 

Batxilergoan, jakintza-karga bat nagusitzen dela. 
Horiei esker, enpresa-administrazioarekin eta 
-kudeaketarekin lotutako unibertsitate-graduak ikasten 
ez dituzten gazteengan zentzua izango lukeena alde 
batera utzita, gaitasun batzuk lor daitezke.. Gainera, 
ezagutza ekonomikoak hain dira partzialak eta hain 
teknikoak izan nahi dute, errealitatea ulertzen ez 
laguntzeaz gain, haren tratamendua desitxuratzen 
baitute. Jarrera kontserbadoreenek aldarrikatzen 
duten pentsamendu bakarraren ildoarekin bat dator 
hori. Jarduera ekintzailea irtenbide profesional gisa 
jartzeak, aldaketaren edo hazkunde ekonomikoaren 
eragile gisa, esan nahi du eskola sistema ekonomiko 
kapitalistari eutsiko dion eskulana ekoizteko bitarteko 
soil bihurtzea, eta, aldi berean, gizarteari gazte-zati bat 
kaleratzea, hura ulertzeko eta hartan modu aktiboan 
parte hartzeko behar den prestakuntzarik gabe (hura 
eraldatzeko).

Ekonomiaren ikasketa ikuspegi ekosozialetik

Ezinbestekoa da curriculum ofizialak unibertsitateaz 
kanpoko etapetan nahitaez jaso behar dituen 
gaiak birplanteatzea. Horrek hobetzeko espazio 
bat planteatzen du, irakasleek eta ikastetxeek zer 
ekonomia mota ikasi zehazteko balia dezaketena. 
Gaur egun Ekonomiaren tratamendua bideratzen 
duten lehentasunen aurrean, FUHEMek horiek 
berriro aztertzea proposatzen du, planteamendu 
ekosozial batetik abiatuta. Begirada ekosoziala 
da Ekonomiaren tratamendu zabala, sistemikoa, 
integrala eta diziplinartekoa txertatzea eta sintetizatzea 
ahalbidetzen digun abiapuntua, eta hor oinarritzen 
da gure hezkuntza-proiektua. Oro har, ekonomiaren 
azterketan hori aplikatu ahal izateko, honako gai hauek 
hartu behar dira kontuan:

■n Ekonomiaren azterketa ezin da mugatu merkatuen 
edo bertan jarduten duten eragile nagusien (enpre-
sak eta gizabanakoak, erosle/saltzaile gisa) funt-
zionamendua ulertzera; aitzitik, merkatu horiek 
forma berezia hartzen dutela eta indarrean dagoen 
sistema ekonomikoan, kapitalismoan, nagusi diren 
logiken pean jarduten dutela antzemateko gaita-
suna garatzen lagundu behar du. 

■n Errealitate ekonomiko osoa ulertzea, eta haren 
osagai diren elementu guztiak begiradan sartzea, 
bai eta horien arteko loturak ere (arlo ekonomi-
koa eta soziala, politikoa, ekologikoa, etxekoa eta 
abar). 
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■n Ekonomia diziplinarteko azterlan bat eskatzen 
duen sistema ireki gisa ulertzea, hari lotutako gai-
nerako sistema eta espazioekiko loturak atzema-
teko. Ekonomia, beraz, gizartearen azpisistema 
gisa. Bat etorri behar du eta harremanean egon 
behar du erlazionatzen denekin (publikoaren es-
pazioa, etxeko esfera) eta horien parte direnekin 
(esfera fisikoa eta planetaren mugak) .

■n Gainera, prozesu historiko eta dinamiko gisa ulertu 
behar da, eta honaino nola eta zergatik iritsi garen 
adierazten diguten alderdiak barne hartzea eskat-
zen du, bai eta haren bilakaera baldintzatzen eta 
ulertzen laguntzen duten jatorriak eta eraldaketak 
ere, eta dauden ereduen edo ekonomien anizta-
sunaz jabetzea. Horrek aukera ematen du egungo 
eredu ekonomikoaren lehentasunak, kostuak eta 
inplikazioak zalantzan jartzeko eta antolaketa 
sozial eta ekonomikoaren iraganeko, oraingo edo 
balizko alternatibak baloratzeko. 

■n Eta, era berean, ekonomiara hurbiltzea, hura gara-
penerako tresnatzat har dezan, planetarekin bakean 
dauden beharrizanak modu unibertsalean asetzeko 
tresnatzat har dezan eta guztiok naturarekin har-
monian bizitzeko bidetzat har dezan., Hori guztia, 
birbanaketaren, ekitatearen, errespetuaren eta ja-
sangarritasunaren irizpideek gidatutako ereduari 
lehentasuna ematen badiogu.

Proposamen horretatik abiatzeak ondorioak ditu, 
bai errealitatea ulertzeari dagokionez, bai Ekonomia 
ikasteko teknika eta metodoei dagokienez. Hain zuzen 
ere, esparru horretan hainbat material didaktiko5 
landu ditugu, tratamendu ekosoziala eta edukien 
zeharkakotasuna helburu dutenak. Hori guztia gure 
garaien konplexutasunean murgiltzeko eta ikasleak 
aurre egin beharreko erronketarako prestatzeko.

Edukiak ikuspegi ekosozialarekin zeharkatuko dituzten 
hezkuntza-materialak: «Egungo mundua. Begirada 
ekosoziala eta diziplinartekoa»

5. Curriculum-materialak, hezkuntza-gidak, ikastetxeetan 
garatutako proiektuak edo «Tiempo de actuar» bloga 
hezkuntza-eremuan ikuspegi ekosoziala sartzen duten 
adibide batzuk baino ez dira. Informazio gehiago lortzeko: 
https://www.fuhem.es/educacion-ecosocial/ y https://
tiempodeactuar.es. Bereziki, material didaktikoen helburua 
da irakasle-taldeek gai ekosozialak elkarrekin lotuta eta 
modu integratuan lantzea, eta ikuspegi ekosoziala hezkuntza-
etapa guztietako curriculum ofizialarekin lotzea.

Ikuspegi horretatik abiatzen diren hezkuntza-baliabide, 
-teknika eta -esperientzien multzoaren barruan, 
Ekonomia ezagutzea ardatz duen berezko hezkuntza-
materiala nabarmentzen dugu: «Egungo mundua. 
Begirada ekosoziala eta diziplinartekoa». DBHko 4. 
mailarako baliabide bat da, eta, hain zuzen ere, helburua 
da Ekonomia bere konplexutasun osoan aztertzea. 
Horretarako, egungo hezkuntza-ibilbidean falta diren 
elementuak sartzea ahalbidetuko duen metodologia 
jarraitzen da.. Pertsonak modu integralean hezteko 
aukera ematen du, eta egungo munduaren arazoak 
modu kritikoan interpretatzen ikas dezaten laguntzen 
die. Era berean, gazteak prestatzen ditu bizi dugun krisi 
multidimentsionalaren aurrean, egungo eta etorkizun 
hurbileko gertaeren bilakaera markatzen duena. 
Unitateak gida gisa balio du hezkuntza-prozesuan, 
bai irakasleentzat, bai ikasleentzat, eta ikasgeletan 
hezkuntza ekosoziala praktikan jartzea errazten du.

«Gaur egungo munduak» ikaskuntza-ibilbidearen 
proposamen bat da, baina ibilbide hori baino 
haratago doa, jardueren gordailuzain gisa eta, era 
berean, baliabideen banku gisa funtzionatzen baitu. 
Ohiko eskuliburuak ikasgelan azaltzen diren edukien 
inguruan egituratzen dira. Material hori, aldiz, 
jardueren inguruan osatzen da, eta prozedurazko, 
kontzeptuzko eta jarrerazko ikaskuntzak orekatzen 
ditu. Testuliburuak ikaskuntza indibidualizatu eta 
mnemonikoaren inguruan antolatzen dira. Aitzitik, 
unitate honetako banakako eta taldeko jarduerek 
ikaskuntza aktibo eta kooperatiboaren aldeko apustua 
egiten dute. «Gaur egungo munduak», beraz, ikasteko 
modu horizontalago, inklusiboago eta dialektikoago 
batera hurbiltzen gaitu. Bertan, edukien zati handi 
bat ikasleek egiten dute, eta hartzaileak ez ezik, haiek 
ere izaten dira horiek egiteko protagonistak. Ohiko 
eskuliburuetako publiko homogeneo bati zuzendutako 
ikaskuntza bakarraren aurrean, gure proiektuak 
ikasgelako aniztasunera egokitzeko jarduerak biltzen 
ditu.

Edukiak, egitura eta metodologia ezin hobeto egokitzen 
dira ekonomiatik haratago doan planteamenduarekin. 
Era berean, bizitzako gainerako esparruekin lotura eta 
interakzioan ulertzen du, eta hamar bat astez aipatu 
ditugun helburuei erreparatzen die.

Baina zertan datza material ekosozial hori? Gaur egungo 
munduari heltzen dio unitateak, globalizazioari, alegia. 
Prozesu hori fenomeno konplexua da, poliedrikoa eta 
gizarte- eta ingurumen-inpaktuz betea. Aniztasun 
osoan aztertzeko, diziplinarteko ikuspegia erabiltzen 
dugu, begirada sozialak eta naturalak hizkuntzarekin, 
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plastikarekin, kirolarekin edo matematikarekin 
uztartzen dituena. Baina gaur egungo mundura egiten 
dugun hurbilketa ez da neutroa. Ikuspegi kritiko batetik 
egiten dugu, inguruan ditugun desberdintasunekiko, 
eta ikasleak mundu justuago, demokratikoago eta 
jasangarriagoetarantz, aldatzeko eragile bihurtzeko 
borondate argiarekin; ekosozialak, azken finean. 
Aldaketa horietan, Ekonomia funtsezkoa da.

Unitate honek hiru zati nagusi ditu: lehenik eta behin, 
gaiari sarrera ematen dion eragile bat. Jokoen bidez 
egungo munduaren azterketara hurbildu nahi gaitu, 
eta, zehatzago, dauden desberdintasunetara.

Ondoren, ikasgaien araberako lan bat irekitzen da, 
eta ikasgaien sekuentzia, sakontasuna eta ikuspegia 
horietako bakoitzera egokitzen dira. Desberdintasunen 
ildo nagusiarekin, irakasgai bakoitzean curriculum-
eduki desberdinak lantzen dira:

■n Biologia eta Geologia. Ekosistemak.
■n Ekonomia. Globalizazioa.
■n Heziketa fisikoa. Malabareak, badmintona eta es-

kalada.
■n Plastika, ikusizko eta ikus-entzunezko hezkuntza. 

Diseinua
■n English (Ingelesa) Reported speech. Active and 

passive voice.
■n Fisika eta Kimika. Energia.
■n Geografia eta Historia. Globalizazioa.

■n Gaztelania eta Literatura. Literatura sorkuntza. 
Gramatika errepasoa.

■n Matematika. Konbinatoria. Probabilitatea. Esta-
tistika.

■n Balio etikoak. Pertsonaren duintasuna, interdepen-
dentzia eta ekodependentzia.

Azkenik, ikasleek egindako amaierako proiektu bat, 
ikasitakoa praktikan jartzeko diseinatua, gure mun-
dua nolakoa den islatuko duen eta desberdintasunei 
arreta berezia eskainiko dien mahai-jolas baten bidez.

Materialaren ezaugarri nagusiak aipatuta, esan beharra 
dago ez dela egindako bakarra. Material horiek izan 
dezaketen potentzialtasunak beren kopurua handitzea 
ekarri du, baita lan honetan inplikatutako ikastaroak 
ere, gaur egun bost unitate gehiago izateraino: Gaia 
eta Mediterraneoa DBHko 1. mailarako, Hiria 2. 
mailarako, Maitasuna 3. mailarako eta Modernitatea 4. 
mailarako. Era berean, bi prozesuan daude: 2. mailako 
Begiradak eta 3. mailako Energia6. Horiek guztiak 
jardunean dauden irakasleek eta Fundazioko beste 
profesional batzuek egin dituzte (Ekogizarte Arloa, 
orientazio eta pedagogia terapeutikoko sailak, etab.). 
Aldi berean, FUHEMen sustatzen ditugun hezkuntza 
ekosozialean eta metodologia aktiboetan hainbat 
hamarkadatako esperientzia biltzen dute. Zuentzat 
baliagarriak izatea espero dugu! n

6. Hemen eskuragarri: https://www.fuhem.es/materiales-
curriculares-ecosociales/

29

https://www.fuhem.es/2020/11/06/la-modernidad-deconstruir-la-vision-dual-del-mundo/
https://www.fuhem.es/2020/11/06/la-modernidad-deconstruir-la-vision-dual-del-mundo/
https://www.fuhem.es/2020/11/05/mediterraneo-un-mar-de-conocimiento/
https://www.fuhem.es/materiales-curriculares-ecosociales/
https://www.fuhem.es/materiales-curriculares-ecosociales/


3030

IKASKETA ETA ZERBITZU SOLIDARIOA ETA HAREN HARREMANA GIZARTE-EKONOMIA SOLIDARIOAREKIN

ApS-a edozein inguru eta adinen artean garatzeko prest 
dago: haur-eskolatik hasi eta erretiratuek garatutako 
ekimenetaraino (bizitza osoko ikaskuntza). Guztiek 
lagundu dezakete sentsibilizazio hutsetik harago doan 
herritarren konpromisoan oinarritzen den filosofia 
honekin. Hezkuntza formalean (edozein mailatan) 
zein hezkuntza ez-formalean (denbora librean…) 
ere gara daiteke. Azken finean, pertsona eta entitate 
guztiei irekitako proposamena da, guztien ondare ez-
material eta guztion ondasun gisa jotzen dena da, bai 
eta eskuratze eta lizentziarik ez duena.

Ikasketa eta zerbitzua aldi berean hezkuntza-arrakasta 
eta parte-hartzaile bakoitzaren konpromiso soziala 
lortu nahi duen hezkuntza-metodologiatzat hartzen 
da eta ez da bateraezina beste hezkuntza-metodologia 
batzuekin. Are gehiago, ohikoa izaten da ikasketa eta 
zerbitzu metodologiara hurbiltzen diren irakasleak 
metodologia hau erabiltzen egotea jada, ohartu gabe. 
Zentzu horretan, REDApS-en ApS metodologia 
aurkikuntza bat dela diogu. Horrela, hainbat irakaslek 
proiektu edo erronketan oinarritutako ikaskuntza 
aplikatzen dute eta proiektu edo erronka horiek helburu 
soziala badute, ikasketa eta zerbitzu proiektutzat 
hartzen dira. Gauza bera esan genezake ikaskuntza 
kooperatiboko ekimenei buruz, bai eta hezkuntza 
ekintzaileari buruz ere, baldin eta ekintzailetza-proiektu 
horretan behar sozial bati erantzun nahi badiote. Hala 
ere, eta modan jartzen ari den arren, hezkuntza-ekimen 
orok ez du nahitaez ikasketa eta zerbitzu izan behar: 
metodologia parte-hartzaile bakoitzak bere lekua du 
hezkuntza-proiektuetan. Nabarmendu nahi duguna 
da zerbitzuaren osagaia behar sozial bati erantzuteko 
ekintza gisa gehitzen badiogu, ikasketa eta zerbitzu ere 
bihurtuko dugula. Kontzeptu hau Espainian sartu zuen 
Roser Batllek-ek2 gogoratzen digun bezala, zerbitzu 
hori ez delako baztertzailea.

2. Batlle, R., Aprendizaje-Servicio: Compromiso social en 
acción. Santillana Activa arg., 2020.

Aitziber Mugarra Elorriaga 

1. Unibertsitate honetan irakasle eta ikertzaile izateaz 
gain, Zerbikas Fundazioko lehendakari ere bada. Baita 
Espainiako Ikasketa eta Zerbitzuaren Sareko (REDApS) 
eta Unibertsitateko Ikasketa eta Zerbitzu Elkarteko 
(AsocApS(U)) Zuzendaritza Batzordeko kide ere.

Deustuko Unibertsitatea1

Zer da ikasketa eta zerbitzu solidarioa?

Espainiako Ikasketa eta Zerbitzu Sarean (REDApS, 
jatorrizko izenean) ikasketa eta zerbitzua (ApS, 
gazteleraz) zera da, «ikasketa prozesuak eta 
komunitate-zerbitzuak ongi antolatutako proiektu 
bakar batean batzen dituen hezkuntza-proposamena, 
non parte-hartzaileek inguruneko benetako 
beharrizanetan ikasten duten, hura hobetzeko 
xedearekin». Zenbaitentzat metodologia bat izan 
daiteke, besteentzat, aldiz, filosofia bat. Hala ere, 
beti izango da haren bi osagai nagusiak orekatzeko 
asmoa duen hori: ikaskuntza alde batetik eta zerbitzua, 
bestetik. 

Ikaskuntzari dagokionez, landa-lanen, praktiken, 
esperimentuen, simulazioen eta problemetan oinarritzen 
diren ikasketa-ekimenen ezaugarri berdintsuak ditu. 
Baina honi guztiari funtsezko elementu bat gehitzen 
zaio: aurretik hautemandako egiazko beharretan 
oinarritzen den zerbitzua. Zerbitzuari dagokionez, 
aldizkako ekimen solidarioen, komunitate-zerbitzuen 
eta askotariko boluntariotzaren ezaugarri berdintsuak 
ditu, baina oraingoan esplizituki ikasteko asmoa 
gehitzen zaio. Beraz, ApS-en zerbitzua eta ikaskuntza 
atzeraelikatu egiten dira. Batak besteari zentzua ematen 
dio, ikasten zerbitzatuz eta zerbitzatzen ikasiz.

Iturria: REDAPS
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Ikasketa eta zerbitzu proiektu bakoitzaren lehen 
urratsa erantzun nahi den behar soziala identifikatzea 
da. Ezinbestekoa da benetako beharra izatea, eta, 
horregatik, garrantzitsua da premia horrekin zerikusia 
duten pertsonei, taldeei eta erakundeei entzutea, haiek 
baitira arazo hori ezagutzen dutenak eta proiektu 
bakoitzean egin beharreko zerbitzua definitzen 
laguntzen dutenak, bai eta dagozkien ikaskuntzak 
lotzen dituztenak ere. 

Hortaz, ikasketa eta zerbitzu proiektuek sareko lana 
sustatzen dute, eta horrek aukera ematen die parte-
hartzaile guztiei beste batzuekin elkarlanean aritzeko. 
Esate baterako, eskolei eta ikastetxeei aukera ematen die 
beren ingurunearekin konektatzeko eta komunitatera 
«irteteko»; gizarte-erakundeei, askotan, harrobi berri 
bat eraikitzeaz gain, lotura bat eskaintzen die lankidetza 
berrietarako eta boluntariotzaren bitartez harremanetan 
jartzen zailak diren taldeak sentsibilizatzeko; tokiko 
administrazioei bide berri bat eskaintzen die udalerriko 
gizarte-bizitza dinamizatzeko eta herritarren parte-
hartzea sustatzeko…

Azter dezagun adibide bat: Guztiontzat Hiri Atseginak 
(Ciudades Amigables para todas las personas) 
proiektuaren: herritarrei irisgarritasuna (aldi baterakoa 
edo iraunkorra) zailtzen dieten —eta ondorioz, haien 
eskubideak mugatzen dituzten— hiriko oztopo 
fisikoen aurka egiten duen herritarren zientzia-
proiektua da. Proiektuaren hasierako diseinuan, 
protagonista nagusiak batxilergoko ikasleak dira. 
Ikasleek haien inguruneak begiratzeko «mugapen 
fisikoen betaurrekoak jantzi» eta aurkitzen dituzten 
oztopoak identifikatu behar dituzte. Hurrengo erronka 
oztopoak OpenStreetMap software librearen bidez 
partekatzea da, (elkarlaneko Google Maps moduko 

bat), eta azkenik konponbide-estrategiak planteatzea. 
Tresna honek eskaintzen duen informazioa lagungarri 
izango da mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen 
desplazamenduak errazteko, bai eta oztopo hauek 
saihesteko ere (lehen zerbitzu-maila). Baina, 
gainera, hobekuntzak proposatzea eta hobekuntza 
horiek ezarriko dituzten arduradunekin partekatzea 
(udaletako, merkatari-elkarteetako edo ikastetxeko 
arduradunekin, adibidez) aldaketak sustatzea ere 
bada (bigarren zerbitzu-maila). Erronka hau aurrera 
eramateko, ikasleek haien curriculumeko hainbat 
ikasgaitan proiektuko elementuak lantzen dituzte 
(ikaskuntza). Esate baterako, matematikako klasean 
oztopoen estatistikak kalkulatzea, hizkuntzako 
klasean txostenak idatzi eta aurkeztea, etikako klasean 
irisgarritasunerako eskubideari buruzko hausnarketak 
egitea, teknologiako klasean elkarlaneko softwarean 
datuak sartzea, adibidez.

Eta prozesu horretan, oztopo horiekin zuzeneko 
harremana duten pertsonen laguntza behar dugu, 
«begiak ireki diezazkiguten». Beraz, haiek zerbitzu 
hau eskaintzean, zailtasun hauek bizi dituzten erakunde 
adierazgarrietako kolaboratzaileek software libreko 
tresna berri bat aurkituko dute, erabilera eta salaketa 
aplikazio gehiago dituena. Hortaz, ikaskuntza prozesua 
ere gehitzen da eta beraz, ikasketa eta zerbitzu bikoitzaz 
ariko gara. 

Ekintza-ikerketa gisa ere ulertzen den proiektu 
honetan, unibertsitateko ikertzaileek ere hartzen dute 
parte, bai mapak egitearen alderdi teknikoan, bai eta 
hezkuntza alderdian ere. Beraz, ikasleentzat ikasketa 
eta zerbitzu proiektu bat ere bada: bi doktorego-ikaslek 
proiektu honetan ardaztu dute haien doktorego-tesia 
(ikaskuntza), eta, aldi berean, proiektuari laguntza eta 
aholkularitza teknikoa eskaini diote (zerbitzua).

Iturria: REDAPS

El trabajo en red con los actores del entorno
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Proiektuak aurrera egin ahala, beste zailtasun bat 
aurkitzen dugu: gero eta gehiago dira mapak aldi 
berean egiten dituzten taldeak, eta, adingabeko 
pertsonak direnez, heldu batek lagunduta joan beharko 
lukete. Behar adina lankide ez ditugunez, dei bikoitza 
egiten dugu. Alde batetik, ikastetxe bakoitzeko 
guraso-elkarteko kideei eta bestetik, «Esperientziaren 
Unibertsitatean» (Universidad de la Experiencia) 
diharduten adineko pertsonen elkarteei. Horiei ere 
ikasketa eta zerbitzua eskainiko zaie. Proposamenak 
aurkezteko fasean zenbait udalek rol aktiboa hartzen 
dute, instalazioak irekiz, ikasleak entzunez eta beren 
aurkikuntzak zabaltzen lagunduz.

Sare trinko batez ari gara, beraz. Sare honi ikasketa 
eta zerbitzua sustatzen duen taldea gehitu behar zaio 
(Zerbikas Fundazioa, kasu honetan) «sarea ehuntzen 
laguntzeko», proiektua aurrera eramateko eta 
konplizitatea eta konfiantza eraikiz eguneroko lanean 
sortzen diren ustekabeei aurre egiteko. REDApS-ek 
(Espainiako Ikasketa eta Zerbitzu Sareak), autonomia-
erkidego bakoitzean talde sustatzaileak ditu, lurralde 
bakoitzean ApS proiektuak ezartzen laguntzeko. 
Eta bere Ikasketa eta Zerbitzu Sarien (Premios de 
Aprendizaje-Servicio)3 bitartez, urteak daramatza 
beste batzuk inspiratzeko balio dezaketen ekimen 
arrakastatsuak identifikatzen.

Proiektu bakoitza eta haren heltze-maila nolakoa 
den, sareak halako trinkoak izango dira. Beraz, ez 
da beharrezkoa ApS proiektuetako sare guztiak hau 
bezain trinkoak izatea. Baina esperientziak erakutsi 
digu hezkuntza-, gizarte- eta enpresa-erakundeen, 
zein erakunde publikoen arteko sareko lanak 
ikasketa eta zerbitzu ekimenen lorpenak bultzatzen 
dituela eta CLAYSSko4 gure lankide argentinarrek 
«elkarrekikotasunaren zirkulu bertutetsua» 
deitzen diotenari laguntzen diola, non denek ikasi 
eta zerbitzatu egiten duten. Ikasle bakoitzak besteei 
zerbitzu egiten dienean ikasten duenaz jabetzen bada, 
eskerrak jasotzeko zain egon beharrean, eskertuta 
egon beharko luke, denok eman eta jasotzen dugun 
elkartasun bertikala bultzatuz. 

Ikasketa eta zerbitzu proiektuak aldizkakoak izan 
daitezke, bai eta denbora-tarte luzeagokoak ere. 
Prestakuntza-curriculumean hainbat «lotune» izan 

3. Esteka honetan 2022. Urteko sarien oinarriak irakur daitezke 
https://aprendizajeservicio.com/

4. Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioko Zentro Latinoamerikarra 
https://www.clayss.org/es/node/1

ditzakete, hau da, irakasgai bakarreko proiektua, 
ikasturte bateko irakasgaiak biltzen dituen proiektua 
edota ikastetxe osoko proiektu global bat izan daiteke, 
besteak beste. Lehen aldiz ApS proiektu bat hasi nahi 
duten pertsona eta erakundeei, proiektu txiki pilotu 
batekin hastea gomendatzen zaie, pixkanaka ikasten 
joateko eta kolaboratzaileak aurkitzeko. Proiektu 
pilotu horren arrakasta izango da ekimenaren oinarri, 
pixkanaka zabaltzea lortu eta laguntzaile berriak 
erakarriko dituena. 

Ikasketa eta zerbitzu proiektuek zuzeneko edo 
zeharkako ekintza-zerbitzuak proposatzen dituzte, 
esate baterako, jakintzak trukatzeko eta besteei 
helarazteko ekintzak (haur-eskola bateko haurrek 
marrazketa- eta musika-jarduerak dinamizatzen dituzte 
zaharren egoitza batean), ondasunak eta zerbitzuak 
(zuzenbideko ikasleek etorkinentzako administrazio-
baliabide erabilgarriak dituen web-orria garatzen dute, 
haien ama-hizkuntzan), hedatze- eta sentsibilizazio-
kanpainak (odol-sistemari buruz ikasten ari diren 
ikasleak Odol Emaileen Elkartearekin lankidetzan 
aritzen dira auzoko dohaintzak handitzeko), enkarguzko 
ikerketak (Kimikako ikasleek ibai baten egoera 
aztertzen dute gizarte-erakunde batentzat), «advocacy» 
ekintzak (batxilergoko ikasleek, beren auzoko oztopo 
arkitektonikoak identifikatu ondoren, Udalari eta 
merkatarien elkarteari hauek hobetzeko proposamenak 
aurkezten dizkiete), bai eta toki-garapeneko prozesuak 
bultzatzeko ekintzak ere. Hau guztia protagonisten eta 
haien testuinguruaren araberakoa izango da, baina argi 
dago haien aukerak mugagabeak direla.

Ikaskuntzari dagokionez, ApS proiektuek, lehenik 
eta behin, ikasi beharreko ezagutzak testuinguruan 
jartzen dituzte, erabilgarritasuna ematen diete eta 
ikaskuntza esanguratsu bihurtzen dituzte: ezagutzei 
zentzua emanez, errazagoa da ikasleentzat ezagutza 
hauek iraupen luzeko oroimenean «inprimatzea», 
azterketa bat gainditzeko ikasten dutenean baino epe 
luzeago baterako gogoratzen baitituzte. Ezagutza 
zientifiko-teknikoari buruz ari gara. Josep M.ª 
Puig-en hitzetan, «munduaren funtzionamendua 
azaltzen du, eta errealitatean esku hartzeko tresnak 
ematen dizkigu, errealitatea aldatzeko eta egoera 
bakoitzean proposatzen ditugun helburuak lortzeko»5. 
Esparru honetan sar ditzakegu, halaber, gaitasun 

5. Puig, J.M., «¿Qué se aprende con el ApS?». El Diario 
de la Educación bloga, 2022ko otsailak 8. https://
eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalo
res/2022/02/08/que-se-aprende-con-el-aps/
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ekintzaileak eta sozialak, «ekintzailetzari lotutako 
trebetasun psikosozialak» eta «autonomiarako eta 
ekimen pertsonalerako gaitasunari zuzenean lotuta 
daudenak»6, Rafael Mendiaren arabera. 

Bigarrenik, ApS-ek balio eta ikaskuntza sozio-
moralak garatzeko esparrua eskaintzen du, 
ikasketa hutsetik bereganatzen zailak direnak. 
«Ekintzailetzarekin (konpromisoa, iraunkortasuna, 
konfiantza edo erantzukizuna) eta gizarte-arazoekiko 
sentsibilitatearekin (alteritatea, elkartasuna, ekitatea 
edo zintzotasuna) zerikusia duten balioak», Mendiaren 
hitz 

Hirugarrenik, eta aurrekoen garrantzi maila 
berberarekin, ikerketek eta bizitako esperientziek 
erakusten dutenez, Ikasketa eta zerbitzua autoestimua 
eta autoaurkikuntza hobetzeko tresna ahaltsu bat 
da. Izan ere, Mendiak gogoratzen digun bezala, 
«beste pertsona batzuen edo ingurune jakin baten 
ongizatea hobetzeko jarduerak egiten ditugunean, 
erreferentziatzat ditugun pertsonen eta ekintza horien 
onuradun zuzenen balorazioa eta onarpen positiboa 
jasotzen dugu». Eta autoezagutza hori «gogoeta 
kritikorako ahalegin baten ondorioa da, itsukeriak eta 
dogmatismoak sendatuz doana», Puigek dioenez. 

Arlo honetako aditu nagusiak, Andrew Furcok7, 
aztertutako ApS-aren eraginari buruzko ikerketen 
arabera, «dimentsio pertsonal eta sozialean ikusten 
da eragin handiena. Eta, batez ere, arlo hauetan: 
autoestimua, «ahalduntzea», jokabide prosoziala, 
motibazioa eta jarduerekiko konpromisoa». Horrek, era 
berean, emaitza akademikoak hobetzen ditu, jakintza 
teknikoen eskuratzearekin zuzeneko erlazioa dutenak. 

Labur esanda, Batlle-ren arabera, ApS-ak ikasten 
laguntzen du, bai eta ezagutzen, egiten, izaten eta 
elkarrekin bizitzen ere. «Gizarte bidezkoago baten 
nahiari eta harekin konprometitutako herritar-eredu 
bati hertsiki lotuta dagoen ikasteko modu bat baita, 

6. Mendia, R. Aprendizaje y Servicio Solidario: Aprender a 
emprender sirviendo a la comunidad. Guía Zerbikas, 4. zk 
https://www.zerbikas.es/wp-content/uploads/2015/07/4.pdf

7. Furco, A., «Impacto de los proyectos de aprendizaje-
servicio», en Actas del VII Seminario Internacional 
Aprendizaje y Servicio Solidario, Buenos Aires, 2004

herritarren etikan oinarritzen dena eta guztion 
erantzunkide sentiarazten gaituena».

Nola lagundu dezakegu ApS-etik ekintzailetzan 
eta ekonomia sozial eta solidarioan?

Ikasketa eta zerbitzua hezkuntza, herri-ekintza eta 
ekonomia esparrurako tresna bat da. Beste ekonomia 
mota bat posible dela planteatzen du, bai eta haren 
sorkuntza ere. Honako hau bai ekonomiarekin 
zerikusia duten gaietan, bai alderdi ekonomikoek gai 
nagusiarekin bat egiten duten beste gai batzuetan ere 
ematen da. Kasu guztietan, halaber, autogestioaren eta 
ekintzailetzaren eskumenak ez dira aldatzen. 

Hezkuntza-maila guztietan aurki ditzakegu gai 
honekin lotutako esperientzia inspiratzaileak, Lehen 
Hezkuntzako ikastetxeetatik hasita, unibertsitatera arte. 
Hala ere, oraingoan DBHn, Batxilergoan eta Lanbide 
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Fuente: Elaboración propia

Ikasleak Deskribapena 

Ekonomia eta Kudeaketa
Batxilergoa Institut 
Vallvera, Salt (Girona)

Economia per a tothom (Ekonomia guztiontzat): aIfabetizazio ekonomikorako irratsaioa da 
(Escala Irratian). Ikasleek bitxikeria ekonomikoak azaltzen dituzte modu argi eta ulergarrian, 
guztiontzat eskuragarri izan daitezen. Radio Salt (97.7FM) irratiaren laguntza dute. Hizkera 
ekonomiko «iluna» desmitifikatu eta guztiontzat ulergarria den hizkuntzara itzultzen dute 
(zerbitzua). Aldi berean, ekonomiari buruz hobeto ikasten dute —eta gehiago motibatzen dira— 
haien entzuleentzat irakasle bihurtu behar direlako. Ahozko komunikaziorako duten trebetasuna 
ere lantzen dute

Administrazio eta 
Kudeaketaren Oinarriak
Batxilergoa

SED GGKEren marketin-aholkularia: merkatu-ikerketa bat eta marketin-plan bat egiten da. Plan 
horretan jasotako jarduerak gauzatzen dira «Kamiseta solidarioen» salmentak bultzatzeko eta, 
beraz, jasotako dirua “Horizontes al Futuro” proiektua bultzatzeko erabiltzen da, umeek etorkizun 
hobea izan dezaten. Ekimen hau tamaina txikiko edozein gizarte-erakundetara ere zabal daiteke, 
baldin eta laguntza profesional hori (zerbitzua) kontratatzeko bitartekorik ez badu. Inguruan 
bilatzearekin nahikoa izaten da laguntza hori eskertuko luketen GKEak aurkitzeko. Jarduera 
hau ikasleentzat praktika profesionalizatzaile bihurtzen da, gelan ikasitakoa testuinguru erreal 
batean (ikaskuntza) aplikatu eta finkatzen dutelako.

Aplikazio-Web-ak 
Garatzeko Goi Mailako 
Heziketa Zikloa (DAW)

Helburu soziala duten enpresa eta elkarteekin elkarlanean aritzea eta neurrira egindako web 
aplikazio bat diseinatzea.

Teknologia irakasgaiko 
DBHko ikasleak

Ikasleek, lehenik, bidezko merkataritzari (ikaskuntza) buruz ikasten dute. Ondoren, beren 
udalerriko dendak identifikatu, geolokalizazioaren bidez kokatu (ikasketa eta zerbitzua) eta 
azkenik informazio hori guztia bizilagunen artean zabaltzen dute (zerbitzua).

DBHko ikasleak

Udalerriko ibilbide turistiko kulturalen mapa digitala egiten dute, eremu publikoak (kaleak, 
eraikinak, monumentuak eta antzekoak) idazleekin, pertsona ospetsuekin edo literatur lanekin 
lotuz. Mapa digitala Interneteko konexioa duen edozein gailu mugikorretatik erabil daiteke. Mapa 
tokiko agintariei eskaintzen zaie, eta haiek bisitarien eta gainerako ikastetxeen eskura jartzen 
dute.

DBH 3. mailako ikasleak

Erabiltzen ez diren ordenagailuak konpondu (zerbitzua) eta behar dituzten eskoletara eta 
ospitaleetara iristen dira, Labdoo gizarte-sare humanitarioaren bitartez. Bertan, mundu osoko 
jendeak borondatez egiten du lan, hainbat tresna eman, konpondu eta garraiatzen. Open Arms, 
Thionck Essyl Bigarren Hezkuntzako Eskola (Senegal), Foundation, Comitè per a l’Acollida de 
Persones Refugiades, Fundació Bayt Al-Tagafha, Colombia Connecta eta Biblioteca Torras 
i Bages i Espai Juvenil Escorxador de Vilafranca erakundeek ere parte hartzen dute. Honen 
bitartez, eten digitala (gizarte-arazoa) murrizten laguntzen dute eta erabilera berri bat ematen 
diete haien ezagutzei teknologia-klaseetan.

Komunikazio arloko 
Oinarrizko Lanbide 
Heziketako ikasleak (OLH)

Komunikazio-kanpaina digital bat egiten dute herritarrak kontzientziatzeko. Hiru arazo aukeratu 
dituzte: gizalegea, langabezia, kontsumoaren hobekuntza eta gazteen prestakuntza. Gai 
horietan interesa duten gizarte-erakundeekin harremanetan jarri dira, elkarrekin lan egiteko, 
baita Udalarekin eta enpresaburuen eta merkatarien elkarteekin ere, haien lankidetza eskatzeko.

DBH eta Batxilergoko 
ekintzaile-elkartea

Banku etikoa zabaltzen dute (finantza modu alternatibo gisa) hainbat maila eta espezialitateko 
ikasleen eta beren herriko gizarte entitateen artean. Horretarako, Oikocredit Catalunya elkartearen 
laguntza dute. Elkartearekin sentsibilizazio-kanpaina bat eta finantza-aholkularitzako 
zerbitzu simulatu bat antolatzen dituzte, beren ikastetxeko beste ikasleek sortutako ekimen-
proiektuetarako.

DBH eta Batxilergoa

Udalak, landa-elkarteak, emakume ekintzaileak, enpresaburuak, bizilagunak eta Albaceteko 
Diputazio Probintziala mobilizatzen dituzte, etorkizunerako proposamenak elkarrekin egin eta 
liburu batean zabaltzeko eta hauek eskualdeko biztanleriaren hazkundea eta egonkortasuna 
sustatzeko asmoarekin.

DBH eta Batxilergoa 
Nafarroako Parlamentuarekin lankidetzan, besteak beste, ekintza solidarioak egiten dituzte 
Iruñeko auzo behartsuenetako batekin, Estatuko Aurrekontu Orokorren azterketa, elikagaien 
bilketa eta politikariei herritarren bizi-kalitatea hobetzeko proposamenak erantsiz.

Jóvenes Emprendedores 
Sociales (JES)
Ciudad Tecnológica de 
Valnalón

GKE edo elkarte bat osatzen eta kudeatzen dute. Elkarte horrek jarduerak antolatzen eta 
gauzatzen ditu, bere ingurune hurbilenean antzemandako behar bat edo garapenerako 
lankidetza estaltzen duen gizarte-proiektu bat (zerbitzua) finantzatzeko, Hegoaldeko herrialde 
bateko ikasle-talde batekin koordinatuta.
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Heziketan egindako proiektuetan jarriko dugu arreta. 
Ondoko taulan azaltzen dira laburki horietako batzuk.

Dauden guztiak dira, baina ez daude diren guztiak: 
esperientzia errealen sorta bat baino ez da, proiektu 
eraldatzaileak sortzeko asmoa duten kolektiboek 
Ikasketa eta zerbitzu inspirazio gisa erabil dezaten.

Kasu batzuetan, lehen urratsa ikastetxeak ematen 
du, bai irakasleen ekimenez, bai eta ikasleek horrela 
aukeratzen dutelako ere. Beste batzuetan, aldiz, gizarte-
entitateak hurbiltzen dira ikastetxera proposamena 
egitera. Lehenengo urratsa nork ematen duen ez du 
ordea garrantzirik, baldin eta parte-hartzaile bakoitzak 
proiektua bere agendaren parte dela sentitzen badu. 
Hori da modu bakarra proiektuen jasangarritasuna 
eta aldeen arteko konfiantza eraikitzeko, bai eta 
ikasle, irakasle eta erakunde guztiek proiektuaren 
garapenean eta ebaluazioan parte hartu ahal izatea 
ere, pertsonengan eta haien zerbitzuan oinarritutako 
ekonomia baterantz aldatzen laguntzeko. n

Gehiago jakiteko… 

#Apadrina un comercio vecino (2020ko 
ekaina): https://www.facebook.com/hashtag/
apadrinauncomerciovecino

Biabanca Ética (2016): https://www.youtube.com/
watch?v=7ROjhPJ-XJs

DH Generation (Premio Aprendizaje-Servicio 2021): 
https://www.youtube.com/watch?v=c8Ti4BEeJ64

Jóvenes Emprendedores Sociales (JES): https://www.
youtube.com/watch?v=t_gGNP6Hb04

Per un Món Mest Just fem Labdoo (Premio Aprendizaje-
Servicio 2021): https://www.youtube.com/
watch?v=mXMLQk_2ZJk&feature=emb_logo

Premios Aprendizaje-Servicio: 
 https://aprendizajeservicio.com/
Red Española de Aprendizaje-Servicio (REDAPS): 

www.aprendizajeservicio.net
Repoblando el futuro en las tierras de Albacete (Finalista 

Premio Aprendizaje-Servicio 2018): https://www.
youtube.com/watch?v=QWs435lEIqI&t=2s

Soñando tu aplicación (Finalista Premio Aprendizaje-
Servicio 2017):  https://vimeo.com/235830098?emb
edded=true&source=vimeo_logo&owner=7378066 
- at=4

Vacuna de Valores  (Premio Aprendizaje-
Servicio 2021): https://www.youtube.com/
watch?v=wZPOVqWc0W4

Vía Litterae (Premio Aprendizaje-Servicio 2020): https://
www.youtube.com/watch?v=guYmfkgUVD4&t=8s

ZERBIKAS Fundazioa: www.zerbikas.es / www.
zerbikas.eus
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solidariotik uko egiten diogu hezkuntzako eredu 
asistentzialista, bertikal eta autoritarioei, izan ere, 
hezitzaile eta hezigaien arteko harreman despareko, 
bidegabe eta ahalduntzea saihesten duten harremanetan 
oinarritzen baitira. Parte-hartze, demokratizazio eta 
auto-antolaketako praktika eta prozesuetan sakontzea 
funtsezkoa da hezkuntza-, gizarte- eta kultur-
testuinguruetan, baita kolektibo eta erakundeen baitan 
ere, era horretan pertsona-, giza- eta lan-harreman 
bidezkoagoak eta parekideagoak sustatzen baitira, 
pertsonak ahaldunduko dituenak eta giza eraldaketa 
sustatuko dutenak. Eskolan, kalean eta bizitzan: guztion 
artean eta errealitateari lotuta. Elkarrekikotasunean. 

Eskola-kooperatiben funts pedagogikoak: Eskola 
Modernotik ikasketa kooperatibora

Eskola-kooperatibak bizipen-ikasketan eta ikasketa 
adierazgarrian oinarritutako proiektua da, eta horren 
ardatz nagusiak ikasleen esperientzia, learn by doinga, 
bai eta ikasketa kooperatiboa dira. Horrek eragiten du 
eskola-kooperatibaren sorreraren parte diren eragile 
guztiek (irakasle, ikasle, familia eta hezkuntza-
komunitateko gainerakoak) prozesu horretan zehar 
ikasten dutela. 

Eskola-kooperatiba XIX eta XX. mendeko korronte 
pedagogiko emantzipatzaileei lotuta dago. Horiek, 
aldi berean, Eskola Modernoaren mugimenduari 
lotuta zeuden, Francesc Ferrer i Guardiaren pedagogia 
libertariotik sortu zirenak. Horrek ulertzen zuen 
hezkuntza emantzipaziorako eta ikasketarako, 
elkarbizitzarako eta elkartasunerako tresna zela, eta 
ulertzen zuen eskola espazio laiko, autoritarismorik 
gabekoa, arrazionala eta askea zela, eta bertan ikasleak 
hezkuntza-prozesuko eragile aktiboak zirela.

Eskola Modernoari lotuta, Celestin Freinet aipatu 
beharra dago. Irakasle honek kooperatiba teknikoko 
proiektua garatu zuen eskolan, haurren inguruan 
antolatutako eskola herrikoiaren eredu gisa eta giza- 
eta kultur-komunitate zehatz bati errotuta zegoena. 
Freinetek, haurrak beren hezkuntzaren arduradun 
izan zitezen, hiru printzipiotan oinarritu zituen 

1. Kooperatibismoa eta ESSa hezkuntzan: 
amankomunaren balioa

Lehenik eta behin, gure hezkuntza eraldatzailea eta 
emantzipatzailea izatea nahi badugu, ekonomia 
solidarioaren eta kooperatibismoaren balioak eta 
praktikak aplikatu behar ditugu: giza lankidetza, 
lurraldean errotzea eta komunitatearekiko lotura. 
Jarraian aurkeztuko dugun artikuluan ikasleen 
kooperatibak ikastetxeetan (hemendik aurrera eskola-
kooperatibak) izan duten esperientzia erakusten 
da; izan ere, hezkuntzaren eta ekonomia sozial eta 
solidarioaren arteko ezinbesteko loturaren adibide 
argia baita guretzat. 

Gure ustez, ez da soilik eskola, unibertsitate edo 
haurtzaindegietan hezten. Hezkuntzaren alorreko 
erronkarik nagusiena, eta politika publikoek etengabe 
eragiten diotena, hezkuntza bere zentzurik zabalenean 
ulertzea da: instituzioetan, asoziazionismoan, 
lanean… eta, funtsean, komunitatean duen eragina. 
Horregatik, guretzat garrantzitsua da eskola-
kooperatiben esperientzia ezagutzea, izan ere, oso 
praktika interesgarria da gazteek balio kooperatiboak 
ikasi eta barneratzea hezkuntza formaleko espazioen 
barnean, gerora etorkizunean espazio kooperatiboak 
eta asoziatiboak sor ditzaten. 

XXI. mendean zehar, eskolatik kanpoko ikasketa eta 
prestakuntzarako espazioak (eta horrek adin-tarte 
guztiei eragiten die: jaiotzetik hil arte) etengabe hazten 
ari dira, eta horrek pentsarazten digu horrela jarraituko 
dutela etorkizunean. Dena den, etengabe asmatzen 
eta berritzen diren hezkuntza-eszenatoki horiek gero 
eta malguagoak dira eta diziplina-jakintza klasikoen 
eta garai zurrunen logikarekin hausten dute (VVAA, 
2015). Eta alderdi horretan ikusten dugu ekonomia 
solidarioaren (ESS) eta ESSak hezkuntzaren esparruan 
duen beharraren arteko lotura; izan ere, balioen 
sustapenak (zuzentasuna, elkartasuna, jasangarritasuna, 
lankidetza, guztien ongia, konpromezua…) pertsonei 
baimentzen digu gure inguruaren ikuspegi kritikoa 
garatzen eta gure hezkuntza modu demokratikoago 
eta emantzipatzaileagoan parte hartzen. Ekonomia 

IKASTETXEEN DEMOKRATIZAZIOAN SAKONTZEA ESKOLA-KOOPERATIBEN SORRERAREN BIDEZ

Andrea Cobo Ávila eta Berta Mundó Fontdeglòria
Cooperativa L’Esberla



bere teknikak: adierazpen askatasuna, lankidetzan 
oinarritutako bizitza, eta bizitza parte-hartzailea; aldi 
berean, ikasleen oinarrizko jakintzak errespetatzeko 
balio zuten. 

Eskola-kooperatibek ikasketa kooperatiboko filosofia 
eta metodologia praktikan jartzen dituzte. Besteak 
beste, Pere Pujolàs Vic-eko unibertsitateko irakasleak 
sustatu zuen korronte pedagogikoa da; ikasketa 
kolektiboaren alde egiten du apustu, eta hezkuntza-
zentro (publiko zein pribatu) gehienetan erakusten 
den ikasketa indibidual eta lehiakorraren ordez, 
taldeko lankidetzan oinarritzen da. Lankidetzako 
ikasketaren arabera, lankidetzaren bidez pertsonak 
eta taldeak hobeto ulertzen laguntzen du, eta horren 
arabera, lankidetza ikasteko modua izateaz gain, ikasi 
beharreko eduki eta funtsezko ikaskuntza izan behar du 
gizartearentzat; izan ere, elkarrekiko mendekotasuna 
agerian geratzen ari baita desparekotasun sozialen 
hazkundean eta kolapso energetikoa gero eta gertuago 
dugun momentu honetan.

2. Cooperativista: ekintzailetza 
kolektiboko esperientzia

Eskola-kooperatiba
Eskola-kooperatibak hezkuntza esperientziak dira, eta 
horren arabera, ikasleek, irakasleen laguntzaz, eurenak 
diren balio eta funtzionamendu demokratikoetan 
oinarritutako kooperatiba sortzen dute. Era horretan, 
ikasleen parte-hartzea eta konpromisoa funtsezkoa 
da, haiek hartutako erabakiak baitira, eta aldi berean, 
enpresaren kudeaketa sozial eta ekonomikoko eta 
jardueraren emaitzaren arduradunak baitira. 

Helburu nagusia ekintzailetza kooperatiboa sustatzea 
da, eta horretarako ikasleek asmatu eta kudeatutako 
enpresa kooperatibo baten sorrera simulatuko dute, 
produktuak salgai jartzeko edo zerbitzuak emateko 
jarduera ekonomikoak garatuz.

Eskola-kooperatibaren funtzionamenduak sormena, 
ekintzailetza eta balio kooperatiboak lantzeko balio du. 

■n   Sormena: sormena ideia berri eta originalak as-
matzeko eta garatzeko gaitasuna da, arazoak modu 
original eta sortzailean konpontzeko trebetasuna. 
Sormena ez da soilik arazoak konpontzeko erabilt-
zen, baizik eta horiek aurkitzeko ere. Prozesu sort-
zaileak honako funtzio hauek hartzen ditu barne: 

pentsatzea, hautematea, sentitzea eta irudipena 
izatea. 

■n Prestakuntza ekintzailetzan: Gazteen etorkizun 
profesionala, lana aurkitzerakoan, hirugarrenen 
esku egon ordez (enpresa edo administrazioa), 
nork bere burua arduratzeko eta beste pertsona 
batzuekin proiektu bat partekatzeko gaitasunean 
datza.

■n Dibulgazioa eta balio eta printzipio kooperati-
boen bizipena: gure inguruan gure burua garat-
zeko unibertsalak eta erabilgarriak diren balioak: 
kudeaketa demokratikoa; autolaguntza; gizarte- eta 
ingurumen-erantzukizuna; norberaren buruarekiko 
erantzukizuna; justizia, parekotasuna; elkartasuna; 
gardentasuna eta zintzotasuna. Balioak praktikaren 
baitan ikasten dira; beren etikara gehitzea nahi ba-
dugu ezin dira modu abstraktuan erakutsi. 

Gaur egun, ekintzailetza sustatzeko interesa dela 
eta, eskola-kooperatibak sustatzen ari dira berriz 
ere, eta gustuko ez dugun arren, atentzioa gehiegitan 
protoenpresako hezkuntzan jartzen da (lan-produktu 
eta produktibista izaten amaitzeko), eta ez ohikoa zen 
balioen irakaskuntzan (pertsona gisa garatzeko) (J. 
García, 2017). 

Proiektuaren jatorria eta garapena
Eskola-kooperatiben programa 2014an sortu zen eta 
ehundaka eskola-ekimen ditu lurralde katalanean zehar. 
2016an Kataluniako Eskola-kooperatiben Federazioa1 
sortu zen, Kataluniako ikastetxe ezberdinetako 
eskola-kooperatibak jasotzen dituen erakundea. 
Eskola-kooperatiben konstituzioak Kataluniako 
Generalitateko Lan Sailaren Gizarte Ekonomiako 
Programaren laguntza du. Zehazki, azken urteetan 
zehar, proiektua Xarxa d’Ateneus Cooperatius2-etik 
gauzatu da, Gizarte Ekonomiako programa berdinetik. 
Horrek honakoa baimendu digu: 

■n Proposamena lurraldean zehar hedatzea ikaste-
txe gehiagotara iristeko, era horretan hezkuntza 
formalaren arloan kooperatibismoaren presentzia 
areagotzeko

1. Kataluniako Eskola-Kooperatiben Federazioa: https://
escolescooperatives.cat/cooperatives-alumnes/

2. Kataluniako Gizarte Ekonomikoako ekimentan sustatzeko 
eta sortzeko sarea:

 https://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/vols_
crear_una_cooperativa_o_una/ateneus/
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■n Irakasle-taldeak laguntzea eskola-kooperatibak 
sortzen

■n Jarduera ekonomikoa aurrera eramatea enpresa 
demokratiko eta parte-hartzaile baten bidez. 

Ikasleek kudeatutako kooperatiba sortzea
Eskola-kooperatibetatik ekoizpen edo dinamizazio-
jarduera, edo zentrorako zerbitzua garatuko duen 
kooperatiba bat sortu, egituratu eta funtzionarazi 
nahi da. Benetako egoera bat da; erabakiak 
hartzea eta proiektuaren beraren funtzionamendua 
enpresa baten sorreraren simulazioa da, sozietate-, 
antolamendu-, eta ekonomia-dimentsioak landuko 
dituena. Hau da, ikasleek beraiek kudeatutako gizarte 
kooperatiboa, erreferentziazko irakasle bat edo batzuen 
jarraipenarekin. 

Talde ezberdinen ezaugarriak kontuan hartu behar dira 
kooperatiba zer mailatan eraikiko den aukeratzerakoan, 
eta horren ostean kooperatibaren eredua hautatutako 
adinen arabera egokitzeko. 

Enpresa baten kudeaketaz haratago, uste dugu 
programa honek bereziki kontuan hartu behar duela 
kooperatibismoari datxezkion balioen dimentsio 
ikusezinena: gazteak modu aktiboan inplikatzea, 
zereginak egiteko lankidetza, taldeko kide izatearen 
harremana, kolektiboan parte hartzea eta gatazkak 
konpontzea.

Ikuspegi hori kontuan hartuta, saioak garatzeko, 
ikasgeletan lan egiteko metodologia honako hauetan 
oinarritzen da:

■n Parte hartzea eta taldearen inplikazioa. 
Esperientzia kooperatibo ona garatzeko, beharrezkoa 
da taldeko pertsona guztiek parte hartzeko bideak 
eta espazioak ezartzea. Taldeari errazteko eta 
laguntzeko, ezinbestekoa da taldearen dinamiken 
barruan zer rol ezartzen diren detektatzea, horiek 
ikusaraztea eta ikasgelako ahots guztiak entzun eta 
ezagutu daitezen ahalbidetzea.

■n Erabakiak adostasunez hartzea. Kooperatibek 
batzarraren esparruan hartzen dituzte erabaki 
nagusiak, hau da, bazkide guztiek osatutako 
gobernu-organo gorenean.

■n Gatazkak kudeatzea. Talde guztietan daude 
gatazkak. Pertsonak askotarikoak gara, eta iritzi, 
pentsamendu eta egiteko modu desberdinak ditugu.

■n Guztien zereginak aintzatestea. Ikasletaldearekin 
espazioak sortzea gomendatzen da, kooperatiba 
osatzen duten pertsona guztiek egiten dituzten 
zereginak aintzatesteko, bai ageriko zereginak, 

bai ikusezinak, guztiak beharrezkoak baitira 
kooperatibak eta taldeak behar bezala funtziona 
dezaten. Nortasun propioa duen talde bateko, 
kolektibo bateko kide sentitzea eskola-kooperatiba 
bat sortzeko elementu garrantzitsuenetako bat da. 
Proiektua aurrera ateratzeko edo ez ateratzeko 
funtsezko elementua da, eta, beraz, asko zaindu 
eta errespetatu behar da.

Eskola-kooperatiba bat garatzeko, Katalunian, 
ikastetxeek Gizarte Ekonomiaren Programaren 
laguntza izan dezakete, hainbat fase eta une 
garrantzitsutan. Ikastetxean eskola-kooperatiba bat 
garatu nahi duten irakasleekin lan egiten dute aldez 
aurretik, ikasgelan kooperatibak abian jartzen dituzte 
eta irakasleekin batera ebaluatzen dute jarraipena. 
Irakasleen prestakuntza eta motibazioa funtsezko 
elementuetako bat da proiektua ezartzeko eta abian 
jartzeko.

Eskola-kooperatiben rolak, egitura eta funtzionamendua
Kooperatiba zein mailatan eratuko den aukeratzeko 
orduan, funtsezkoa da taldeen ezaugarriak eta 
aniztasuna kontuan hartzea, eredua ikasleen adinaren 
arabera egokitu ahal izateko.

Ikasleek eta ikasleentzat sortutako kooperatibak dira, 
irakasleen erraztasunarekin eta laguntzarekin, eta 
azken horrek funtsezko zeregina du. Jarraian, ikastetxe 
baten barruan eskola-kooperatiba horiek sortzeko 
irakasleek ikasleei laguntzeko prozesua nolakoa den 
azalduko dugu:

■n Eskola-kooperatiba bat sortzeko laguntza eskola-
orduetan ematen da, eta prozesu horren buru diren 
irakasleek betetzen duten rolaren mende dago 
soilik.

■n Batez besteko dedikazioa gutxienez eskola-ordu 
bat da astean, eta ikasgelaren barruan garatu behar 
da. 

■n Kooperatiba abian jarri aurretik edo abian 
jartzearekin batera, irakasleek kooperatibismoa eta 
ekonomia sozial eta solidarioa sartzeko jarduerak 
egin ditzakete, adibidez, hiriko hainbat ekimenetan 
zehar ibilbideak egitea edo kooperatibismoari 
buruzko bizipen-dinamikak egitea, bideo 
didaktikoak edo dokumentalak ikustea, etab.

■n Zein da irakasleen rola proiektu osoan zehar?
■n Ikasleak prestatzea.
■n Proiektu osoan gidatzea.
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Kooperatiba sortzeko prozesu osoan laguntzea.

■n Adierazten diren saioak dinamizatzea.
■n Proiektua eta haren funtzionamendu globala ba-

bestea.
■n Proiektuan parte hartzen duten pertsona guztiak 

zaintzea.

Proiektuaren iraupen ideala ikasturte bat da, 
sorkuntzaren etapa guztietan beharrezko eta kalitatezko 
denbora eskaintzeko. Ibilbide-proposamena talde 
bakoitzari egokitu zaio, beharren eta gaitasunen 
arabera. Honako hau da:

A. Eskola-kooperatibetan sartzea eta 
beharrak detektatzea

1. Zer dira kooperatibismoa eta eskola-
kooperatibak?

2. Taldea: espektatiben eta banakako 
helburuen inguruan lan egitea eta 
helburu kolektiboak eraikitzea.

3. Talde eta/edo ikastetxe gisa ditugun 
beharrak aztertzea.

B. Zer kooperatiba nahi dugu?

4. Garatuko dugun jarduera.
5. Kooperatibaren izena.

C. Kooperatiba abian jartzea

6. Kooperatiba bat eraikitzeko urratsak eta 
nola kudeatzen den.

7. Laneko eta sozietateetako rolak eta 
funtzioak banatzea. Bakoitzak zer 
egingo du?

8. Estatutuak idaztea.
9. Estatutuak onestea.
10. 1. batzarra: kooperatiba eratzea eta 

hasierako kapitalaren ekarpena.
11. Jarduera kooperatibizatua abian 

jartzeko plangintza.

D. Kooperatibaren jarduera planifikatzea

12. Jasangarritasun Plana (1): Jarduera 
sortzea eta planifikatzea.

13. Jasangarritasun Plana (2): Jarduera 
lantzea.

14. Jasangarritasun Plana (3): 2. batzarra 
jarduera onesteko.

E. Batzordeen hasiera eta bakoitzaren 
zeregin zehatzak

 n Kontseilu Errektorea
 n Jarduera Batzordea.
 n Ekonomia Batzordea.
 n Komunikazio Batzordea.
 n Zainketen eta pertsonen Batzordea.

15. 3. batzarra: batzordeen zereginak 
baliozkotzea eta abian jartzeko 
prestatzea.

F. Kooperatibaren jarduera hastea

16. Jarduera edo zerbitzua egitea. Batzorde 
bakoitzak zeregin batzuk izango ditu, 
plangintzaren arabera.

17. Hileko batzarrak: jarraipena eta 
kooperatibaren baterako balorazioa.

G. Kooperatibaren jarduera ebaluatzea

18. Kooperatiba baloratzeko eta ixteko 
batzarra.

H. Esperientzia kooperatiboari jarraipena 
ematea

19. Esperientzia kooperatiboa hezkuntza-
komunitatearekin partekatzea eta 
elkarrekin lankidetzan aritzeko ildo 
posibleak bilatzea.

20. Kooperatibaren jarraipena beste 
erabilera eta jarduera ekonomiko 
batzuen bidez proiektatzen dugu.
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Kantina bat, kopia-denda bat edo IKT tailerrak adineko 
jendearentzat
Gure esperientzian, eskola-kooperatibak sortzen 
laguntzen, egiaztatu ahal izan dugu askotariko 
sektoreak eta proposamenak sor daitezkeela taldearen 
motibazioen eta ingurunearen beharren arabera.

Mataróko Miquel Biada Institutuaren formakuntza- 
eta laneratze-programaren (PFI) Administrazio eta 
Bulegoaren esparruan, zeharkako proiektu bat garatu 
zen PFIren lanbide-moduluaren barruan, La Gente 003 
izenekoa, bulegoko zeregin osagarriak ikasteko tresna 
bat, ikastetxeko irakasleei eta administrazioko langileei 
kopia-zerbitzuak ematen dizkiena.

Matróko Thos i Codina Institutuak ere eskola-
kooperatiba bat garatu zuen, kasu honetan 
informatikako heziketa zikloetan. Gazteek institutuaren 
ondoan zegoen Adin Nagusikoen Zentroan teknologia 
berrien erabilerari buruzko zerbitzuak eta ezagutzak 
eskaintzea erabaki zuten.

Beste esperientzia garrantzitsu bat 2019-20 
ikasturtekoa izan zen, Mataróko Les Cinc Sénies 
Institutuko Emprendimiento internivel (DBHko 1.-3. 
maila) hautazko irakasgaiaren esparruan, non Gela 
Irekiko ikasleek ere parte hartzen duten: institutuko 
lehen eskola-kooperatiba bultzatu zen, auzoan kantina 
eta jarduera irekiak kudeatzeko. Prozesua gidatu 
zuen helburu nagusia gazte guztiak ikastetxearen 
eta auzoaren parte sentitzea izan zen, proiektu 
kooperatiboan izandako inplikazioaren bitartez.

3. Eskola-kooperatiben erronkak eta ahalmenak

Administrazioek, hezkuntzaren espar ruan, 
ekintzailetza enpresa-ikuspegi protoenpresarial 
neoliberal batetik sustatu duten testuinguru batean, 
beharrezkoa da pedagogia aurrerakoietara itzultzea 
eta ekonomia solidarioaren, feministaren eta 
ekologistaren ikuspegiak, dinamikak eta balioak 
sustatzea, bai eta honako balio hauek ere: lankidetza, 
demokrazia, ekitatea, elkartasuna, jasangarritasuna, 
lurraldean errotzea eta komunitatera itzultzea. 
Hezkuntzak Ekonomia Sozial eta Solidarioaren balio 
kooperatiboak eta praktikak integratu behar ditu, eta 
eskola-kooperatibak sortzea behar horri erantzuten 
dion metodologia egokia da.

Horregatik, ikuspegi hori eraldatzeko erronketako bat 
da irakasleak prestatu eta haiekin eta ikastetxeekin 

batera lan egin ahal izatea, horrelako proposamenak 
dirulaguntza baten, politika jakin baten edo 
irakasleen banakako motibazioaren mende egon ez 
daitezen, baizik eta balio kooperatiboak ikastetxeko 
proiektuetan zeharka txertatuta egon daitezen. 
Zoritxarrez, hezkuntza formalaren esparruan ekimen 
horietan sartzeko ate nagusia ekintzailetzako eta 
enpleguko materialak dira, eta horiek, berriro diogu, 
eredu protoenpresarial eta neoliberalera bideratuta 
daude. Horregatik, beharrezkoa da ekimen horiek 
aplikatzea, funtzionatzea eta aukerak sortzea. 
Ekimen horietan gazte asko inplikatzen dira eta 
onurak jasotzen dituzte, eta horrelako programetan 
administrazioaren laguntza izaten dute.

Hezitzailearen laguntza eta rola proposamen 
eraldatzailea da eskola-kooperatibetan. Horrek 
pertsonei beren bizi-prozesuan laguntzea izan 
behar du, beren interesen eta beharren arabera, eta 
ez irakaskuntza tradizionalaren moduan ezagutzak 
transmititzea. Ikusezina ikusaraztea eta une oro 
hezkuntza- eta eraldaketa-prozesuaz jabetzea, 
hazteko eta emantzipatzeko nutrizioaren ideiarekin, 
kontuan hartuta pertsonak bizi diren testuingurua 
eta loturak eta konplizitateak eraikiz, komunitatea 
sortuz eta proiektuak sustraituz. Eta azkenik, baina 
ez garrantzi gutxiagokoa, pertsonek prestakuntza-
prozesuen kudeaketan eta zehazpenean parte 
hartzeko eta konpromisoa hartzeko mekanismoak 
aurkitzea, hezkuntza demokratizatzeko. n
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GOMENDATUTAKO LIBURUA

JOSÉ RAMÓN PARAMIO, EL DEMASIADOTARDISMO. GUÍA PERSONAL DE LIBROS, CINE, MÚSICA Y OTROS 
RETALES VITALES PARA ENTENDER EL FIN DEL MUNDO (Y DE LA ECONOMÍA), EDICIONES LENTAS, 
GUADALAJARA, 2020

Ramón María Núñez Piñán
Ekonogogaikarrien kolektiboa eta Bigarren Hezkuntzako ekonomia-irakaslea

G ure gizartea eta ekonomia bidegurutze konplexu 
batean daude. Pandemien, hondamendi 

klimatikoen edo gerra-gatazken arriskuek mehatxatuta 
bizi gara. Munduko biztanleria 9.000 milioi pertsona 
baino gehiagora iritsiko dela uste da hamarkada gutxi 
batzuetan. Desberdintasun ekonomikoa areagotu egiten 
da eta milioika pertsona eta kolektibo bazterrean uzten 
ditu, gutxiengo batek gero eta aberastasun gehiago 
metatzen duen bitartean. Hiperkonektibitatearen 
eta adimen artifizialaren erronka teknologikoak 
ziurgabetasuna sortzen du lan-merkatuan, baita 
gizabanakoen pertsonen arteko garapenean eta garapen 
emozionalean ere. Eta, batez ere, finantza-hipertrofian 
eta etengabeko hazkundean oinarritutako ekonomiak 
arriskuan jartzen ditu oreka ekologikoa eta muga 
naturalak.

Liburu honetan, J. R. Paramiok erronka horiek 
aztertu nahi ditu liburu, film, abesti, serie, poesia, 
arte, antzezlan, joko, ipuin, eta abarren 126 fitxa 
bilduz. Horiek ekonomiaren funtzionamenduarekin 
eta ikasgeletan egiten duen lanari, ekintza sozial eta 
kulturaleko espazioetako parte-hartzeari edo, besterik 
gabe, bere bizitza pertsonalari buruzko pasadizo 
ugarirekin lotuta daude.

Sei kapitulutan egituratutako fitxak. Lehenengoak 
gizarte-zientzia honen oinarrizko alderdiak aurkezten 
ditu. Ondoren, beste bi kapitulu, gure sistema 
ekonomikoaren oinarrizko bi ezaugarritan oinarrituak: 
boterea enpresa-talde handietan biltzea eta finantza-
hipertrofia. Ondoren, kapitalismoak konpondu ezin 
dituen bi arazo handiei buruzko bi kapitulu: ongizate 
ekonomikotik at bizi den jende guztiarena eta mugarik 
gabeko hazkundean oinarritutako ekonomiarekin 
bateraezina den oreka ekologikoarena. Amaitzeko, 
mezu positiboa utzi nahi duen kapitulu bat: beste 
ekonomia bat posible dela dioena. Eta beharrezkoa.

Haren berri banuen ere, Joserra Guadalajarako 
liburu-azoka batean ezagutu nuen, bere Rincón 

Lento maitearen postuan. Uste dut bere lagun eta 
adiskideen artetik ez naizela harremana nola hasi zen 
dakien bakarra, baina ez dakit nola jarraituko duen, 
ezta zer nolako istilu ekarriko dituen ere. Bada zerbait 
pertsona batzuengan, karisma agian, gainontzekoak 
beren ekimenekin bat egitera bultzatzen dituena. Asko 
pentsatu gabe baietz esatera, hor zerbait ona aterako 
den sentsazioagatik eta hortik ideia komunak eta 
elkarrekiko babesa arnasten direlako. Endredatzailea 
eta gogaikarria dela diote. Baliteke, baina, izatekotan, 
onetakoa da.

Nire kasuan, konfinamenduan ordenagailuko orduak 
eta begietako azkura ekarriko zizkidala jakin gabe, El 
demasiadotardismo «ekonomiako liburu bihurtutako 
f itxen bilduma hau» irakurtzeko, berrikusteko, 
zuzentzeko eta haren hitzaurrea idazteko proposamena 
onartu nuen. Eta, espero bezala, asmatu egin nuen. 
Liburua materialen bilduma handia da ekonomia (ia) 
alderdi guztietan ulertzeko, diziplina anitzeko ikuspegi 
batetik, eta, nola ez, ekonomiarekiko eta aztertzen 
ari den errealitatearekiko kritikoa. Gainera, formatu 
guztiak erabiltzen dituen bilduma original eta anitza 
da: nobelak, komikiak, erakusketak, filmak, serieak, 
hitzaldiak eta antzezlanak.

Publiko orori zuzenduta dago: ekonomiaz zerbait ikasi 
nahi dutenetatik ekonomia ikasi zutenetara, baina 
zientzia fikzioaren eredu eta ereduen artean, ekonomia 
errealetik ezer gutxi ikasi zutenetara. Gainera, Pere 
Rusiñolek Alternativas Económicas aldizkarian 
liburuaren erreseinan aipatzen zuenez, «ez da ikasteko 
liburu bat soilik, baizik eta baita dibertitzeko ere». Izan 
ere, ekonogogaikarrien kolektiboaren jardueren ildotik, 
liburu honetako fitxek lekua uzten diete umoreari, autu-
mautuei eta gure ekonomia maiteak daraman diziplina 
gris eta aspergarriko «ospe txarra» kentzeko hain 
beharrezkoa den ukitu dibertigarri horri.

Jakina, oso liburu erabilgarria da, baita ere, nik bezala, 
gure klaseak aberasteko materialak behar ditugunontzat, 



eta dena bildu eta sailkatzeko pazientzia eta gaitasun 
antolatzailerik ez daukagunontzat. Liburu honen 
atzean ordu asko daude: irakurtzen, ikusten, ebakinak 
biltzen eta oharrak hartzen. Beste irakasle batzuek, 
hala nola Ana Curvík, ondo aintzatetsitako ahalegina, 
«bere klaseetan eta bere gau-mahaian ezinbesteko 
irakurketa baita», edo María José Jiménezek, zeinak 
aitortzen duen: «nire klaseak lagundu dituzten ideia 
eta material asko atera ditut, eta irakasteko eta ikasteko 
beste ikuspuntu bat eman didate».

Nire ustez, ekonomiako irakasleen lanbidean, alderdi 
hori funtsezkoa da, ekonomia irakasteaz ez ezik, zer 
ekonomia irakasten dugun planteatzeaz ere arduratu 
behar dugulako. Zorionez, nire lankideen artean 
curriculum ofizialek uzten duten marjina erabiltzea 
erabakitzen dutenak, beren ikasleei ekonomia askoz 
ere sozialagoa eta gizatiarragoa erakusteko, ekonomia 
neutralaz mozorrotzen den eta ideologiarik gabekotzat 
aurkezten den ekonomiaren aurka, hasieratik 
amaieraraino, statu quoaren eta mende honetako 
erronka global handien aurrean armarik gabe uzten 
gaituen «ez dago alternatibarik» horren defentsa diren 
planteamenduei itxura zientifikoa emateko.

Ildo horretan, irakasle gehiagok aurkitzen dute El 
demasiadotardismo lanean desberdintasunaren eta 
pobreziaren erronkari edo gero eta nabarmenagoa 
den ingurumen-larrialdiari aurre egiteko beharrezkoa 
den beste ekonomia hori zabaltzeko inspirazioa. Diego 
Chinek dioenez, «bere irakurketak argiago utzi dit beti 
jakin izan dudan zerbait: konpainian bakarrik baino 
hobeto. Ekonomia solidarioa izango da edo ez da 
izango»; eta Laura Gabardak ekonomia alternatibo 
batean pentsatzeko beharra aldarrikatu du: »grafikoen 
eta adierazleen kalkuluen artean galtzen naizenean, 
ikasgeletan irakasgai honetakoa izateko arrazoia ere 
galtzen dut. Orduan, liburu honen moduko materiala 
erabiltzen dut. Ekonomiaren zentzu morala eta indar 
eraldatzailea transmititzen laguntzen dit».

Bai irakasle garen aldetik, bai, zehatzago, ekonomiako 
irakasle garen aldetik, batzuetan, korrontearen aurka 
arraun egiten dugula iruditzen zaigu. Hezkuntzaren, 
ezagutzaren eta pentsamendu kritikoaren garrantziari 
buruzko mezua antzu geratzen dela pantailetako 
tsunamiaren eta scrollingaren kultura arduragabearen 
aurrean. Ekonomia sozial, gizatiar eta ekologikoaren 
benetako funtsa zabaltzeko ahalegina diruak, 
espekulazioak, apustu-etxeek eta kriptomonetek 
eklipsatzen dutela.

Nolanahi ere, arraun egiten jarraitu beharko dugu, eta 
pentsatu beharko dugu, nahiz eta bat-batean ez sumatu, 
gure irakaskuntza-lana ernatzen ari dela, eta nerabe 
asko hasi direla ahotsa altxatzen, eta etorkizunean ere 
beste ekonomia alternatibo hori bultzatzen jarraituko 
dutela. Beste gizarte bidezkoago eta jasangarriago 
hori. Ez dugu ahaztu behar dagoeneko proiektu eta 
esperientzia askotan martxan dagoela.

Eta hitz horiek guztiek liburu honen edukian 
barneratzera bultzatzen badute, zer esan forma eta 
diseinuaz. Joserrak bere inguruko jendea liluratzeko 
duen gaitasunari buruz hasieran aipatu dudan ideia 
berreskuratuz, hori nabaria da inguruan izan dituen 
kolaboratzaile, artista eta ilustratzaileen kopuruan. 
Haietako batek dioen moduan, Juan Carlos Dosdadosek: 
«bere lagun irakasleentzat lan eskuzabala izateaz gain, 
objektu polita dela uste dut, ilustrazio onekin eta Alek 
diseinuan eta maketazioan egindako lan bikainarekin».

Erreseina amaitzeko azkeneko beste bi ekarpen 
erabiliko ditut, ziur José Ramón oso harro sentitzen 
den emakumezko bi irakurlerenak.} Alde batetik, 
ikasle ohi batena, Ana Ongil, proiektu ekosozialen eta 
geldoen lankide ere bihurtu zena: »José Ramón irakasle 
horietako bat da, zeinak ez dakizun nola, eta dagoeneko 
nahasi zaitu ikasgelan, eskolaz kanpoko jardueretan, 
institutuko jarduera kritikoetan, eta abarretan sartzeko. 
Hazten zarenean eta beste esperientzia batzuk bizitzen 
dituzunean, maitasunez gogoratzen duzu benetako 
ekonomiaz hitz egiten zuten irakasgai horietan ikasi 
zenuen guztia, hau da, aberatsak gutxiago aberasten 
dituen eta pobreak gutxiago pobretzen dituen 
ekonomia».

Eta, azkenik, Olga Lucasena, ziur aski liburuaren 
helburua bete dela sentiarazi baitio bere egileari. 
Salmentekin mozkinak maximizatzeko helburua? 
Ez, bere lana, nolabait, bere Sampedro miretsiaren 
lanarekin lotu ahal izateko helburua: »uste dut liburu 
originala dela, oso ondo pentsatua, didaktikoa, eta bere 
fitxek irakasteaz gain, sakontzen jarraitzera bultzatzen 
dutela. Uste dut José Luis Sampedrori gustatuko 
litzaiokeela eta pozik egongo zela ekonomiako 
irakasleen belaunaldi berriek bertan zerbait ikasi eta 
irakasten jarraitzen zutela ikustean, hark bere garaian 
egin zuen moduan, «Maitasuna eta probokazioa» 
lelopean (ikasleak maitatzea eta probokatzea, pentsa 
dezaten)» (Olga Lucas. Idazlea, poeta eta itzultzailea).
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 Liburuko ipuin bat (eta ilustrazioa):   
«La fábula del capitalismo y la rana» / 
Kapitalismoaren eta igelaren fabula

Eskorpioia ibaia zeharkatzen lagunduko zion 
norbaiten bila ari zen, orduan igel bat hur-
biltzen ikusi eta esan zionean:

—Igel, igeltxo, zure bizkarrera igo eta jauzi 
pare batean gurutzatuko nindukezu ibaiaren 
beste alderaino?

—Zu erotuta zaude? Agian uste duzu ez da-
kidala zer egiten duzun zure eztenarekin igel 
bat hurbiltzen zaizunean?

—Gizona, baina ez zaitez mesfidatia izan. 
Nola egingo dizut ezer zure mende ba-
nago gurutzatu ahal izateko? Ez dakit igeri 
egiten, eta gurutzatzen nauzun bitartean 
zerbait egingo banizu, niretzat suizidioa 
izango litzateke.

—Tira, horrela ikusita, arrazoi duzu. 
Inozoa litzateke. Igo zaitez, segituan 
beste aldean gaude…

Igela nenufarretik nenufarrera jauzika zi-
hoan, eskorpioia bizkarrean zuela, baina 
bat-batean ziztada handi bat sentitu zuen, 
eta geldirik utzi zuen, eta ezer ulertu gabe 
hondoratzen hasi zen, orduan eskorpioiari 
begiratu eta galdetu zionean:

—Baina, zer egin duzu? Nolatan ziztatu 
nauzu? Biok hilko gara ibaiaren erdian…

—Badakit. Inozoa da egin dudana, baina 
ezin izan dut saihestu. Nire izaera da…

Kapitalismoak baliabide naturalak bilat-
zen zituen ekoizpen- eta kontsumo-lan 
amaigabea egiten jarraitzeko, Lurra aurkitu 
eta esan zionean:

—Lur Planeta, zure baliabideak ustiatzen 
utziko zenidake aberastasun materiala han-
ditzen jarraitzeko?

—Zu erotuta zaude? Agian uste duzu 
ez dakidala zer egiten duzun zure gutiziarekin 
baliabideak ustiatzeari dagokionez?

—Gizona, baina ez zaitez mesfidatia izan. 
Nola egingo dizut ezer zure mende banago 
ugaldu ahal izateko? Planeta bat besterik 
ez dago, eta suntsituko banu, niretzat suizi-
dioa izango litzateke.

—Tira, horrela ikusita, arrazoi duzu. Inozoa lit-
zateke ni ez zaintzea.

Kapitalismoa bere aro neoliberal, globalizatu 
eta finantzarioan zihoan, Lurrak azalera osoan 
zauri biziak eta berreskuraezinak sentitu zi-
tuenean eta ezer ulertu gabe kapitalismoari 
begiratu eta galdetu zionean:

—Baina, zer egin duzu? Nolatan egin didazu 
hori? Zure epe laburreko onuretan pentsatzea-
gatik hilko gara…

—Badakit. Inozoa da egin dudana, baina ezin 
izan dut saihestu. Nire izaera da…

  Ilustrazioa: Ana Ongil
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