
MIATZAILEAK
Joko kooperatiboa eta dedukziozkoa...

 

2 0 3 0  A G E N D A R I



Zer da hori
 

Jarduera ludiko horretan 2030 agendaren zati bat landuko dugu, zehazki,

1etik 5era bitarteko Garapen Iraunkorrerako Helburuak, ikasleentzako pista

eta dedukzio bidezko joko batekin. Etxeko txikienak gure egungo

jendartean egunez egun sortzen diren arazoez kontzientziatzeko modu

dibertigarria da, baita garapenerako lankidetzarako funtsezko ikaskuntza

ezartzeko ere.

Mundu bidezkoago, iraunkorrago eta solidarioago baten alde eginez.

 

MIATZAILEAK
 

Helburuak:

 --Munduko haurren errealitatea ulertzen laguntzea.

-Garapen morala eta elkartasun-balioak bultzatzea.

-Hezkuntza oinarrizko eskubide gisa lantzea.

-Giza Eskubideen garrantzia baloratzea eta horretaz jabetzea.

-Erantzukizun eta lankidetza balioak garatzea.

-Ezberdintasun kulturalak ikuspegi positibotik baloratzea.

-Taldean lan egiten ikastea.

-Aztertzeko eta ondorioztatzeko gaitasuna praktikan jartzea.

-Zeharkako gaietan barneratzea lortzea.

-Zer dira GIHak eta nola txertatu eguneroko bizitzan

-Berdintasuna sustatzea eta genero-estereotipoak ezabatzea.

-Esperientzia honekin gozatze hutsa.

JAKIN-MINA PIZTEKO JARDUERA



Adinak eta taldea
 

2030 Agenda mundu-mailako ekintza-plan bat da, helburu duena

pobrezia amaitzea, planeta babestea eta mundu osoko

pertsonen bizitzak eta aukerak hobetzea. Horretarako, Garapen

Iraunkorreko 17 Helburu (GIH) planteatzen dira, bost ardatzetan

taldekatu daitezkeenak: Pertsonak, Planeta, Oparotasuna, Bakea

eta Aliantzak.

Garapen Iraunkorreko Helburuak inspirazio-iturri garrantzitsuak

dira zure ikasleekin lantzeko proiektuen, unitate didaktikoen edo

jardueren programazioen oinarri diren gaiak lantzeko.

Jarduera honetan, zehazki, pertsonen ardatzari dagozkion

GIHetan jarriko dugu arreta:

 

·1. GIH: Pobrezia ezabatzea.

·2. GIH: Gosea zero.

·3. GIH: Osasuna eta ongizatea.

·4. GIH: Kalitatezko hezkuntza.

·5. GIHa: Genero berdintasuna.

 

Jarduera hau Lehen Hezkuntzan egiteko pentsatuta dago, 6 eta 12 urte

bitarteko haurrekin.

Haur Hezkuntzako taldeentzat jarduerak egokitu egingo ditugu, ikasgela

bakoitzeko istorio bat aukeratuz. Taldean egingo dugu, ikasgela osoak

parte hartzeko, denon artean istorioa irakurriko dugu eta ondorio txikiak

aterako ditugu. Irakasleak probak egokitu ditzake, errazagoak izan

daitezen.

JARDUERAREN IRAUPENA: 40 MINUTU

Zer da 2030 Agenda
 



 Jarduera honen bidez, modu ludiko eta dibertigarrian landuko ditugu arestian aipatutako

bost GIHak.

 Horretarako, bost talde osatuko ditugu gela bateko ikasle guztiekin; azpitalde bakoitzak

GIH zehatz bat egingo du, eta gai horri helduko dio bere istorioak.

Azpitalde bakoitzak orri bat jasoko du hasieran, eta bertan gertakariak jasoko dira,

amaierarik ez duen istorio bat eta hainbat datu esanguratsu. Ikasleak arduratuko dira hura

ikertzeaz, nola amaitzen den argitzeaz eta ekintza horien erantzuleak nortzuk diren

zehazteaz. Horretarako, arreta handia jarri beharko dute arrastoetan, pertsonaietan eta

istorioaren harian… Ah, eta oso garrantzitsuak izango dira ere talde-lana eta -

komunikazioa. Irakasleak materiala banatu eta jarduera zertan datzan azaldu ondoren,

talde bakoitzak berrogei minutu izango ditu misterioa argitzeko.

Taldeek pistak dituzten 3 txartel dituzte, eta edozein unetan erabili ahal izango dituzte,

trabatu eta jarraitzen ez dakitenean. Ikasleek oso adi egon beharko dute susmagarri

bakoitzaren ezaugarriekin, egiten dituen ekintzekin, gainean daramatzan objektuekin;

horrez gain, uneren batean baliteke beste talde batzuetako ikaskideekin elkarreragin behar

izatea, erantzunak aurkitzeko. Pertsonaia bakoitzaren objektuen artean, batzuk baliozkoak

izango dira, eta beste batzuk, agian, ez dute ezertarako balioko; horregatik, ikertzeko

gaitasuna areagotu beharko dugu, eta gure ikaskuntza bide zuzenera egokitu.

Jarduerak bost aldiz egin daitezke ikasgela bakoitzean, istorio eta azpitalde bakoitzeko

erantzunak bakarrak eta ezberdinak direlako. Hortaz, proiektuak denbora gehiago iraun

dezake, eta, horrela, ikasleek modu eraginkorrean eta behar bezala lortu ahal izango

dituzte planteatutako helburuak.

Jardueraren garapena
 

Materiala talde bakoitzeko.

 
-  Boligrafoa eta papera.

-  Susmagarrien 3 orri.

-  Dosier 1, istorioa eta pistak.

-  3 txartel, pistekin trukatzeko.





Incluye tu dirección de correo electrónico para que los padres puedan ponerse en contacto contigo si tienen preguntas.

IRAKASLEENTZAKO AHOLKUAK
 

Hasi aurretik material guztia eta argibideak arbelean idatzita

edukitzea gomendatzen da, jardueraren hasiera gehiegi

atzeratu ez dadin eta talde guztiek osatu ahal izan dezaten.

Laguntasuna eta talde-lana sustatzea.

Ikasle talde heterogeneoak.

Uneren batean talde bat noraezean badago, pistak eskainiko

ditugu laguntzeko.

Jarduera egitean gozatzea eta ondo pasatze hutsa.

JARDUERAREN AMAIERA
 

Ba al dago alderik GIHei buruzko ikasleen ikuspegian, ikaskuntza

praktikoko esperientzia batean parte hartu aurretik eta ondoren?

Nola elkarreragiten dute ikasleek planteatutako istorioekin,

lankidetza-teknika propioak gauzatzean?

Zer inplikazio dituzte ikaskuntza-esperientziek GIHei dagokienez?

Zein da ikasleek duten pertzepzio soziala jardueretan planteatutako

bizi-kalitateari eta bidegabekeria sozialei buruz?

Ikasleek gozatu al dute esperientziarekin?

Talde bakoitza bildu, eta bizi izan duen istorioari buruzko ondorio bat

ateratzen saiatuko da, edo beren kezkak kontatuko dizkigute. Azpitalde

guztiek prest dutenean, gure erantzunak gela osoarekin partekatuko

ditugu, asanblada forman.

Datuak orri bakoitzaren amaieran jasoko dira; horretarako, erantzunen

eta datu garrantzitsuen atal bat egongo da, eta pistak argitu ahala osatu

beharko dute.

Garrantzitsua da ikasleen esperientzia jasotzea eta ikaskuntza-

esperientzian zehar sortutako erreakzio motak behatzea. Era berean,

funtsezkoa da irakasleek ebaluazioa egitea; horrela, irakaskuntza-

ikaskuntza hobetu egingo da etorkizuneko jarduera eta proiektuetan.



Buriganga ibaiaren ibilgu luzea erabat kutsatuta agertu da. Ondorioz, familia askok

ezin dute beren etxeetan ura kontsumitu, ezta ganaduari edaten eman edo beren uztak

ureztatu ere, ura erabat kutsatuta baitago eta gaixotasun larriak sor diezazkielako

bertako biztanleei.

Ehungintzan aritzen diren enpresa handiek bertan egiten dituzte beren arropak,

eskulana merkeagoa delako. Zehazki, arropa tindatzeko prozesuaren ondorioz, egunero

tonaka ur kutsatzen dituzte, ibaietara isurtzen direnak. Inork ez du ezer egiten, ez

agintariek ez enpresek. Zergatik?

Zuen laguntza behar dugu ingurumena zuzenean kaltetzen duten ekintza horien

errudunak aurkitzeko. Arreta berezia jarri behar duzue istorioan, susmagarriak modu

ordenatuan baztertzen joan, eta, horrela, errudunak aurkitzeko. Erantzunen orrian

adierazi beharko dituzue talde bakoitzaren aukerak.
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Bere lehenengo

abizena, gaztelaniaz,

bat dator

pertsonaiaren

ezaugarri fisikoekin.

  

Pista 2:
susmagarria

 
Munduko isurketen
%10 ehungintzako

enpresen errua da. 

pista 1:  Tokia

Aurkitu Buriganga ibaia dagoen Asiako herrialdea, 
falta diren bokalak aurkituz.

B_ N G L _D_S H



Bigarren eskuko arropa erabiltzea.

Erabiltzen ez dugun arropa arropa-

edukiontzietan uztea edo Emausko

Trapuketarienera edo antzeko elkarteren

batera eramatea.

Produktua nondik datorren egiaztatzea

etiketan.

Arropa trukatzea eta lagun eta senideei

arropa oparitzea.

Material naturalekin edo birziklatuekin

egindako arropa aukeratzea.

Zer egin dezakegu?

 

 

 

 

 

behar dira praka bakero 

pare bat ekoizteko.

 

 

 

 

 

 

 

 

material sintetikok, 

mikrofibrak esaterako,

ozeanoetan amaitzen dute.

 

 

 

0.5 tona

10.000litro

2.700 litro
Mari Carmenen anaia

da, ama bera 

daukate, baina aita

ezberdina.

 

Pista 3:
susmagarria

Pista 4: Seinaleak
 

Aurkitu ibaiaren

ondoan jartzeko

hiru seinalerik

egokienak.

 

1 2 3 4

5 6 7 8

behar dira kotoizko 

kamiseta bat ekoizteko.

 



pista 8: Ebatzi.
 
 

Errima bat dela baldin

badakizu, bere bi

abizenek pertsona 

hau erakutsiko dizute.

 

Pista 5:
susmagarria

Bere pisua zenbaki

hauen baturaren

berdina da.

Pista 6:
susmagarria

20 1710
15 5

3 18 Pista 7: Hiria
 

Ebatzitako
pistak

Zenbat litro beharko lirateke 

5 alkandora egiteko?

 

13.500 12.500

3 101 1

Alfabetoak 27 letra ditu, eta guztiek dute

kokapen zehatz bat.

Bilatu zein letrei dagozkien honako 

zenbakiak, eta hiria deskubrituko duzu.

 

1 818 1

7 64 15

Ebatzitako
pistak

1 311 4 1



Igandetan bizikletan ibiltzen gara eta hamar kilometroko ibilbidea egiten dugu, bidegorri

propioa duen ibilbide berde batean zehar. Bistak ikusgarriak dira, haize freskoa arnasten

dugu eta naturarekin kontaktu betean gaude. Ibilbidearen bukatzean, hiriaren

kanpoaldean, egoera onean dauden janariz gainezka dauden edukiontzi batzuk ikusiko

ditugu.

Fruta mota oro ikusi dugu kolpe txiki batekin edo, besterik gabe, bilgarriak hautsita

zituzten eta egoera perfektuan zeuden fruta erretiluak (horrela ezin dute saldu). Argi

daukagu praktika hori supermerkatu batena dela, baina ez dakigu zein izan daitekeen,

janaria kanpora botatzen baitu, supermerkatutik urrun, erlazionatu ez ditzaten.

Hori egiten duen enpresa zein den jakin behar dugu, baita praktika hori baimentzen duten

arduradunak ere, janari hori guztia zakarrontzira bota ez dezaten.

Pista 1: Ebatzi.
 

Espainian urtean alferrik galtzen da:
 

3.2% fruta eta barazkia

5.5% arraina

2.7% haragia

Gidabaimena berritu

zuen azken aldian, ukatu

egin zioten, ikusmen

kaskarra zuelako eta

begi argiak izateagatik

ikusmen-sentsibilitate

handia zuelako.

 

Pista 2:
susmagarria

 

Guztira janariaren ehuneko 

zenbat galtzen da urtean? 

 

11.4% 12.2%

Miatzaileak
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Janaria elikagai-bankuei ematea.

Animalientzako janaria egitea.

Supermerkatuek merkeago sal lezakete

janaria, berehalako iraungitze-data

duenean.

Biogasa edo konposta ekoiztea soroetarako.

Legeak sortzea janaria alferrik ez galtzeko

eta isun ekonomikoak jartzeko.

Zer egin dezakegu?

  

 

 

tona janari zaborretara

botatzen dira Espainian.

 

 

 

 

385 

pertsonak gosea pasatzen 

dute munduan.

 

urtean

795milioi

4.000.000milioi
tona janari ekoizten dira

munduan urtero.

1200-2000tona
janari bidean galtzen dira 

eta xahutu egiten dira.

 

7400milioi
pertsona bizi gara Lur

planetan.

 

Pertsona 

hau Aritzen

ikaslea da.

 

Pista 3:
Susmagarria

Pi
st

a 
4

:
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sm
ag
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Pista 5: Ebatzi.

Urtean zenbat kilo janari

galtzen da alferrik Espainian?



Pertsona hau Alex

baino altuagoa da,

eta Susan baino

baxuagoa.

 

Pista 7:
susmagarria

Pista 8:  susmagarria

Pista 6: Asmakizuna
 

Lekuko batek dioenez, auto bat ikusi zuen tokitik urruntzen. Ikusi zuen gauza

bakarra izan zen autoa urdina zela, matrikula zuria eta 1. zenbakiaz hasten zela.

 

Asko kontsumitzen den elikagai da, eta

modu askotan prestatu daiteke.

Ene ama totela da. 

ene aita, abeslaria.

Soineko zuria dut,

eta horia da ene bihotza.

Ebatzitako
pistak

Ebatzitako
pistak



Enpresa farmazeutiko batek malaria geldiarazteko txerto baten patentea du.

Gaixotasun oso hilgarria da Afrikan: milioi erdi pertsona baino gehiago hiltzen dira

urtero, eta askoz gehiago eragiten die haurrei. Malaria desagerrarazteko

konponbidea duen munduko enpresa bakarra denez, txerto bakoitza neurriz kanpoko

prezioan jarri du; ezinezko kostua da garapen-bidean dauden herrialdeetako

pertsona gehienei saltzeko, batez ere herrialde pobretuetako pertsonentzat.

Filtratu digutenez, enpresako zenbait langilek txertoaren formula atera dute, txertoa

behar duten guztientzat doakoa izan dadin, eta harrapatu ez ditzaten, bakoitzak

formularen zati bat atera du. Herrialdetik irtendakoan, pertsona horiek identifikatu

beharko ditugu, baita formula lortzeko baliagarriak zaizkigun objektu eta pistak ere,

txertoa behar duten guztiei doan eman ahal izateko.

Laborategiko

botikak gordetzen

dituen giltzarrapoa

ez zuten bortxatu.

 

 

Pista 2:
Susmagarria

Pista 1:  Esaldia

Bahitzaileek ohar bat utzi zuten 
irten zirenean:

B_ST___       _M_T_N 

D__Z_N      G_ZT__, 

Z__R_      B_R__R_ 

_M_T_N      D__Z_.
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Konpainia handiek puztu egiten dute sendagai

berrien ikerketaren kostua, haien prezio altua

justifikatzeko.

Sendagaiak bi aldiz ordaintzen ditugu; izan ere,

enpresa farmazeutikoak estatuko diru-laguntza

eta baliabideez baliatzen dira, eta, ondoren,

produktuak pribatizatzen dituzte.

Patenteetan, iraungitzear daudela, aldaketa

txikiak egiten dituzte, eta, horrela, denbora

gehiagoz luzatzen dituzte.

zera da, zerbait 

asmatzeagatik hura erabili 

edo saltzeko eskubide

esklusiboa.

 

Enpresa farmazeutikoek beren

patentea erabil dezakete,

beste inork merkaturatu gabe.

 

20urte

Ordutik aurrera, gainerako

enpresek produktu beraren

sendagai generikoa atera

dezakete..

Jabari publikoko sendagaia

da, formulari eta dosifikazioari

dagokionez jada iraungita

dagoen patentearen berdina

dena.

 

Zer ezkutatzen digute?

 Patentea

10urte

Sendagaigenerikoa

Letrak ordenatzen

baditugu, bere izena

lortuko dugu:

 

Pista 3:
Susmagarria

Pista 4: Susmagarria



Zapata arrasto

bat aurkitu dugu,

baina ez dator

bat pertsona

susmagarriekin

 

Pista 6:
Susmagarria

Pista 5:  osagaia
 Txertoa sortzeko printzipio aktiboetako bat elikagai

honetatik atera da. Ordenatu sinbolo kimikoak eta

elikagai honen izena lortuko duzu. Baina... Kontuz ibili,

horietako hiruk ez dute balio!

 

Pista 7:  formula

Aurkitu txertorako erabili behar dugun
miligramo kopuru zehatza:

3

7 4

16 9 5

42 26 17

Ebatzitako
pistak

Ebatzitako
pistak



Pista 3: Zer iritzi duzu?

Ohar anonimo bat jaso dugu, honako mezu hau helarazten diguna: "Mesedez, lagundu

eskola honetako haurrei". Haur talde bat bortizki bahitu dute, entrenatzeko, gerrilla

bateko kide izateko eta piztear dagoen gerra batera joateko. Helmugara iritsi baino

lehen aurkitu behar ditugu; izan ere, erreskatatzen baditugu, beren familiengana itzuli

ahal izango dira, eta beren hezkuntza berrartu eskolara joan ahal izango dira. Bestela,

ikasten ez badute, ezingo dute inoiz etorkizun hoberik, lan duinik edo bizi-kalitate

handiagorik izan.

Bahiketaren errudunak aurkitzen lagundu beharko diguzue, baita ondoren eskatzen

zaizkizuen objektu eta pistak ere.

 

Inplikatuetako batek

oso ondo ezagutzen

zituen ikasleak, eta

eskola barruan

zegoen bahiketa

gertatu zenean.

Pista 2:
Susmagarria

Pista 1:  Non daude? 

Haurretako bati norabidea idazteko 
denbora eman zion. 
 ¡Solve it!

Uste duzu haurrek soldata bat

kobratzen dutela lan horren truke?

 

bai, 3 euro
inguru

 

Ez,
behartzen

dituzte.
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Hezkuntzaren bidez, beren eskubideak

ezagutaraziz.

Familiei ekonomikoki lagunduz eta prestakuntza

eskainiz.

Bakea sustatuz.

Indarkeriaren funtsezko kausei helduz.

420 milioi inguru, 

gerra-eremuetan bizi dira.

 

6.290 haur inguru errekrutatu

dituzte soldadu gisa, 2013tik.

 

SUDANEN

5 adingabetik 1

Soldaduak

Nola lagundu ditzakegu?

 
Mundu osoan

Hego 

mezulariak

espioiak
giza ezkutuak

Gerretan, haurrak modu

horietakoren batean erabil

ditzakete.

 

 

%2.5
bakarrik

Espainiako Gobernuaren

laguntza humanitarioaren 

%2,5 bakarrik bideratzen da

haurren aurkako indarkeria

ezabatzera.

 

 

 

Eskolako lekuko

batek bahitzaileen

walkie-talkie

batetik honako

hitz hau entzun

zuen: “Bonjour”.

 

Pista 4:
Susmagarria

Pista 5:  Esaldi ortografikoa
 

IInoiz ez egin barre hinori.Norbait sufritxen edo

negarrez ikuzten baduzu, galdetu zer

gertatsenzahion, edo lagundu al diozun. Izan

zaitez zoriontzu gustuko duzuna egiten.Isan

konfianza zugan, edozer gauza gertatzen

bazaizu, izan confiantza zure familiarengan ori

kontatzeko. Veti lagunduko dizkizute.

 

Eskolako arbelean esaldi hau dago idatzita. Akatsak

zuzendu beharko dituzu, eta, errore kopuru osoarekin haur

kopurua zein den jakingo dugu.



Bere herrialdean

sanba dantzatzen

da, inauteriak

ospetsuak dira eta

Amazonas ibaia

igarotzen da.

 

Pista 7:
Susmagarria

Pista 6:  Topatu akatsa

Pista 8: Susmagarria
Bahitzaileetako batek objektu bat utzi zuen ikasgelan…

 

Topatu dezakezu akatza?
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ebatzitako
pistak

Ebatzitako
pistak



Emakume talde bat Espainiara ekartzen dute, etorkizun on bat eta iraganekoa

baino bizitza hobea hitzemanda. Lan-baldintzak hobeak, bizi-kalitate duina eta

haientzako etxe handia izango dutela ziurtatzen diete. Baina ez da egia. Behin

gure herrira iritsita, esplotatu egiten dituzte, haietaz aprobetxatzen dira eta

giltzapetuta edukitzen dituzte, ia kalera irten ezinik. Beren eskubideak kentzen

dizkiete, euren mugimendu guztiak kontrolatzen dituzte, baita animaliak balira

bezala tratatu ere.

Hau da, agindutako guztia gezurra da, guztiz faltsua; mafia asko, gaur egun,

aprobetxatu egiten dira emakume askok pairatzen dituzten beharrizan pertsonal

eta korapilatsuez.

 

Ezinbestekoa da ekintza horiek geldiaraztea, milioika emakumeren giza

eskubideak ezkutatzen baitituzte; horretarako, zuen laguntza behar dugu.

Antolakunde honen errudunak aurkitzen lagundu beharko diguzue, baita jarraian

eskatzen dizkizuegun objektu edo pistak ere.

Guztion artean gelditu behar ditugu bidegabekeria sozial hauek.

Asmatu zenbat emakume bahitu zituzten.

Polizia-linterna

bat aurkitu dute

bertan.

Pista 2:
Susmagarria

Pista 1:  pertsonak
 

80

45 35

2025

1510

15

5
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ERRUMANIA

Pista 5:  Zer uste duzu?

NIGERIA
Neurri batean ustelkeriaren eta

delinkuentzia antolatuaren

esplotazioaren biktima diren

emakume afrikarren jatorrizko

herrialde nagusia da.

 

Nigeria

Espainia

-18

 

Pertsonen trafikoaren helmuga

nagusietako bat Espainia da;

NBEren arabera

2.5milioi
pertsona salerosketaren 

biktima dira. Hala ere, 

kalkuluen arabera,

identifikatutako salerosketaren

biktima bakoitzeko, 20

 biktima gehiago daude

identifikatu gabe.

Emakume horiek herrialde askotatik
etorri ohi dira, hala nola…

she is redhead 

and has a 

blue sweater

 

Pista 4:
Susmagarria

urte
 

Salerosketaren biktimen erdiak

18 urtetik beherakoak dira.

KOLONBIA

VENEZUELA

BULGARIA
BRASIL

PARAGUAI

Pista 3:
pentsa

dezagun…
 

Zer uste duzu 

dela NBE?

 
Nazio Batuen

Erakundea
 

Nazio
Batasunerak

o Ekimena
 

 

Zer dute komunean aipatu

berri ditugun herrialdeek?

(horietan guztietan pertsonen

salerosketa egiteaz gain)

 



Pista 8:
Susmagarria 

Pista 7:  
Susmagarria

Pista 6:  hizki zopa
Zein emakume garrantzitsu dira?

 

 Egiptoko erreginarik ospetsuena.

 Hileko zein egunetan ospatzen da

emakumeen eguna?

 Zein kolorerekin irudikatu ohi da

emakumea?

 XX. mendeko eragin handiko

margolari mexikarraren izena.

 Senatuan lan egiten duen emakumea.

1.

2.

3.

4.

5.

Letrak ordenatzen

baditugu, bere izena

lortuko dugu.

 

Ebatzitako
pistak

Ebatzitako
pistak



GIHa: Pobrezia ezabatzea.

Respuesta nº1: Bangladesh
Respuesta nº2: Nicoleta Rubio.
Respuesta nº3: Fyn Maes Jacob.
Respuesta nº4: 2,4 eta 6.
Respuesta nº5: Stefano Herrera Carrera
Respuesta nº6: 88 kg, María León
Respuesta nº7: Daka Asia hegoaldea.
Respuesta nº8: 13.500.

GIHa: Gosea zero.

Respuesta nº1: %11.4
Respuesta nº2: Susan williams.
Respuesta nº3: Giuseppina Colombo.
Respuesta nº4: Alex Gil Fernando
Respuesta nº5: 385 tona bider mila = 385.000 kg
Respuesta nº6: Arrautza
Respuesta nº7: Yara Weber.
Respuesta nº8: Maricarmen Flores. 

GIHa: Osasuna eta ongizatea

Respuesta nº1: Besteei ematen diezun guztia, zeure buruari ematen diozu.
Respuesta nº2: Deval Ram.
Respuesta nº3: Homer Yilmaz.
Respuesta nº4: Sophia Brown.
Respuesta nº5: Chocolate
Respuesta nº6: Mª Carmen Flores Nieto
Respuesta nº7: 12 mg

GIHa: Kalitatezko hezkuntza

Respuesta nº1: Two River Road.
Respuesta nº2: Aritz Romero
Respuesta nº3: Ez, behartzen dituzte.
Respuesta nº4: Adolphe Moreau.
Respuesta nº5: 13 akats, 13 ikasle bahituta
Respuesta nº6: akatza.
Respuesta nº7: Paulo Pereira.
Respuesta nº8: Mailua, Jack Smith.

GIHa: Genero berdintasuna.

Respuesta nº1: 10 emakume.
Respuesta nº2: Pawel Nowak.
Respuesta nº3: A letra.
Respuesta nº4: Ekaterina Kozlov.
Respuesta nº5: Nazio Batuen Erakundea
Respuesta nº6: Cleopatra, zortzi, morea, Frida, senataria.
Respuesta nº7: Samuel Ortega.
Respuesta nº8: Jaime Rubio.

ERANTZUNAK



Pista txartelak: eman hiru talde bakoitzari.
 




