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Hona hemen gaiari eta sortuko dituzun testuei lotutako zenbait proposamen zeure kabuz egiteko. 
Gogoratu prozesuan aurrera egiteko oso garrantzitsua dela zure euskara plazara ateratzea!

Jalgi	hadi	plazara!

Sarea erabilita:
3 Gasteizekin	 zerikusia	 duten	 emakume	 askoren	 biografiak	 dituzu	 aukeran	 liburu 

honetan.	Helbide	horretan,	Emakumeak	Vitoria-Gasteizen	mendeetan	zehar	liburua	
deskarga dezakezu, eta irakurri. Biografia asko daude, baina, ikaskideen artean 
banatuta, bana irakurri eta elkarri kontatuta, emakume interesgarri askoren berri 
jasotzeko	aukera	izango	duzue.	Animatu	eta	egin!

3 Gasteizko	IKAren	blogean,	zuek	egindako	lanaren	antzekoa	egin	zuen	talde	baten	
lana duzu, baina idatziz eginda: Historiak ahaztutako emakumeak. Klikatu, irakurri 
eta	 komentatu	 zuen	 artean	 zer	 iruditu	 zaizuen.	 Gainera,	 beste	 talde	 batzuetako	
ikasleek	egindako	lan	gehiago	ere	badaude	blogean;	ea	zenbat	topatzen	dituzun!.	

3 Gaur8 aldizkariko orrialde honetan hainbat euskal emakumeren historiak 
ezagutzeko aukera izango duzu. 

3 Gasteizen,	 denboraldi	 batean,	 aukera	 egon	 da	 ibilbide	 gidatu	 berezi	 bat	 egiteko.	
Ibilbide	 horrek	 Gasteizko	 emakumeekin	 zuen	 zerikusia.	Artikulu honetan duzue 
ibilbideari buruzko informazioa. Interesgarria izango litzateke informatzea ea 
momentu honetan ere ibilbide hori egiteko aukera dagoen, eta, hala izanez gero, 
animatu eta ibilbidea egitea. Irratsaio honetan ere informazio gehiago daukazu.

3 Egun,	Gasteizen,	badaude	emakume	garrantzitsuen	izena	daramaten	kaleak:	Nieves	
Cano,	 Loreto	 de	 Arriola,	 Coronela	 Ibaibarriaga,	 Elvira	 Zulueta,	 Micaela	 Portilla,	
Maite	Zuñiga…	Ba	al	dakizu	non	dauden?	Eta	ba	al	dakizu	nor	izan	ziren	emakume	
horiek	eta	zergatik	daramaten	kale	horiek	 izen	hori?	Bila	ezazu	 informazioa,	eta	
azal iezaiezu ikaskideei aurkitutakoa.

3 Iruñean, ekimen interesgarri bat egin zuten gai honen harira. Hemen duzu artikulu 
bat. Irakurri eta interesgarri iruditzen zaizuna komenta ezazu ikaskideekin. 

3 Sarean,	gaiaren	inguruko	berri	asko	daude	irakurgai.	Guk	batzuk	aukeratu	ditugu.	
Bana itzazue zuen artean, bakoitzak bat irakur dezala, eta hurrengo egunean, 
taldetxotan	 jarrita,	 elkarri	 azalduko	 diozue	 irakurritakoa.	 Hemen	 dituzue	 guk	
aukeratutako batzuk:

 Irutxulo, Emakumeen izenak dituzten kaleak jaso dituzte mapa batean. 

 Diario Vasco, Estrainekoz emakume baten izena duen plaza du Azpeitiak. 

JALGI HADI PLAZARA!

https://docplayer.es/87632993-Emakumeak-vitoria-gasteizen-mendeetan-zehar.html
https://docplayer.es/87632993-Emakumeak-vitoria-gasteizen-mendeetan-zehar.html
https://bloga.ikaeuskaltegiak.eus/historiak-ahaztutako-emakumeak/
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2015-03-07-06-00/hemeroteca_articles/historia-ofizialaren-bidezidorretan-ahaztutako-protagonistak
https://alea.eus/gasteiz/1548318838224-gasteiz-emakumeak-historia-ibilaldi-didaktikoa
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/gertukoak/osoa/6125823/emakumeak-gasteizen-izan-duen-garrantzia-ezagutzeko-ibilbideak-abian-dira/
https://www.berria.eus/paperekoa/1810/038/001/2015-11-06/emakume_izenak_ere_kalera.htm
https://www.berria.eus/paperekoa/1810/038/001/2015-11-06/emakume_izenak_ere_kalera.htm
https://irutxulo.hitza.eus/2019/04/05/emakumeen-izenak-dituzten-kaleak-jaso-dituzte-mapa-batean/
https://www.diariovasco.com/costa-urola/azpeitia/201701/29/estrainekoz-emakume-baten-izena-20170129001608-v.html
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EITBko saio batzuk:
3 Zientzian,	emakumeek	ikusgarritasun	txikiagoa	izan	dute.	Jakin	nahi	duzu	gaiaren	

inguruan	 gehixeago?	 Ikus	 ezazu	 Teknopolis saioko atal labur hau (9’50’’), eta 
komenta ezazue gaia eskolan.

3 Emakumeak eta kirolak; horra hor eztabaidarako beste gai interesgarri bat. Entzun 
zer dioen Bego Muruagak horren inguruan Euskadi Irratiko Faktoria saioan. 

3 Euskadi Irratiko saio baten grabazioa daukazu esteka honetan;	23	minutu	pasatxo	
irauten du. Hernaniko kale ezagun baten izena (Andrekale) errekuperatzearekin 
batera egin duten proiektu artistikoari buruz hitz egin dute Mezularian Kalandriako 
kideek. Andrekalen bertan grabatu zuten. Berrehundik gora emakume elkartu 
ziren	kalean,	karta-jokoan,	edaten,	erretzen,	hizketan...	aritzeko.	Gehiago	jakin	nahi	
baduzu, entzun.

Ikasbil:
3 Emakumeak eta kirolak gaiarekin jarraituta, hemen duzu Ikasbileko jarduera 

interesgarri bat. Egin ezazu bertan eskatutakoa, eta komenta itzazue zuen artean, 
ikasgelan, jardueratik ateratako ondorioak: 

3 Hemen dituzu zenbait emakume interesgarriren biografiak:

 Nellie Bly: Ikasbileko artikulu bat, eta Berria egunkariko artikulu bat.  

 Hedy Lamarr. 

 Elisabeth Eidenbenz. 

https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/teknopolis/emakumeak-zientzian/bideoak/
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/faktoria/osoa/6364033/begona-muruagaren-sinadura-2019ko-apirilaren-26an-emakumeak-eta-kirola/
https://www.eitb.eus/eu/audioak/osoa/3739316/andrekale-kale-izendegietan-emakumeen-izenak-falta-dira/
https://www.ikasbil.eus/documents/20928/f/izena/16f9a382-a29c-4ffa-b2f0-17480bf24d7d?uuid=16f9a382-a29c-4ffa-b2f0-17480bf24d7d&groupId=10138
https://www.ikasbil.eus/eu/artikuloaren-fitxa?articleId=16146134
https://www.berria.eus/paperekoa/2185/035/002/2018-03-30/katerik_gabe_idazten_libre.htm
https://www.ikasbil.eus/eu/artikuloaren-fitxa?articleId=16145182
https://www.ikasbil.eus/eu/artikuloaren-fitxa?articleId=16144462

