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ARIKETA KOMUNIKATIBOAK

SARRERA

Aurten, Donostiako Euskaltegian, A mailarako ariketa komunikatiboak prestatzen ari
tu gara. Irakasle askok galdetu digu ariketa komunikatiboak zer diren. Hori dela eta, arti
kuluan zehar ariketa komunitatiboak zein printzipiotan oinarritzen diren azalduko dugu.

Geure lana hiru zatitan banatuko dugu:
1.- Lehenik, ariketa komunikatiboetan eman daitezkeen etapak eta printzipioak azal-

duko ditugu. .
2.- Bigarrenik, ariketa analitikoak nola Jan daitezkeen era komunikatiboan.
3.- Eta hirugarrenik, printzipio hauek aplikatuz guk egindako hiru ariketa.

1.-ARIKETA KOMUNIKATIBOAK: ETAPAK ETA PRINTZIPIOAK

Ariketa kornunikatiboak zer diren ulertzeko, «entzurnena» lantzeko ariketa batez ba
liatuko gara, adibide gisa. Ariketa honen izena «Iragarkiak noiztik noiz arte» (Begira 4.
or.) da eta honen bidez ikusiko ditugu ariketa komunikatiboetan eman daitezkeen etapak
eta printzipioak.

1.1.- Ariketa komunikatiboen etapak
Ariketa komunikatiboetan lau etapa hauek ematen dira.

J.Etapa

A ikasleak informazioa lortzen du.
B ikasleak ez du iníormazio hori
ezagutzen.
A ikasleak B ikaslearentzako infor
mazioarekin zerbait egin beharko du.

B ikasleak informazioa lortzen du.
A ikasleak ez du inforrnazio hori
ezagutzen.
B ikasleak A ikaslearentzako infor
mazioarekin zerbait egin behar du.

2.Etapa

A eta B ikasleek informazioa trukatzen dute elkarrekin ..

3.Etapa

A eta B ikasleek elkarrekin trukatu duten informa
zioaz baliatuz zerbait egiten dute.

4.Etapa

A eta B ikasleek ondorioak konprobatzen dituzte.

1.2.- Ariketa komunikatiboen printzipioak

Etapen sekuentzian bost printzipio ernaten .dira. Hona hemen 5 printzipio horiek:

1.2.1.- Lehenengo printzipioa: INFORMAZIOA-TRANSPOSIZIOA
Informazio transposizioa zera da: inforrnazio multzo batetatik puntu edo zati egoki

batzu bakarrik atera eta fitxetara pasatzea.
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«lragarkiak noiztik noiz arte» ariketan adibidez:
A, B eta C ikasleen fitxak diferenteak dira eta ikasle bakoitzak entzumenarekin egin

behar duen lana ere diferentea da; gauza bera entzunda, datu diferenteak jasoko dituzte
beren fitxetan.

Ikasleari ez diogu esaten entzumen osoa lantzeko, baizik eta puntu konkretu batzu
besterik ez.

1.2.2.- Bigarren printzipioa: INFORMAZIO-}AUZIA
Pertsonen arteko komunikazioa posible izan dadin, beharrezkoa da informazioa elka

rrekin trukatzea. Inoiz ez da galdetzen edo ematen aldez aurretik ezagutzen dugun infor
mazioa, baizik eta falta zaiguna, ez dakiguna.

«lragarkiak noiztik noiz arte» adibidez:
A, B eta C ikasleek inforrnazio desberdina hartu dute beren fitxetan.
«A, B eta C ikasleen artean fitxa bete» deritzon fitxa banatzen zaie ikasleei. Fitxa berri

hau beretzeko, A ikasleak B-k eta C-k jaso duten informazioa beharko du, eta alderantziz.
Honda ikasleen informazioaren elkartrukaketa ematen da.

Informazio-jauziari esker ematen da komunikazioa.

1.2.3.- Hirugarren printzipioa: TRUKAKET A
Ikus dezagun 3. printzipio hau «Iragarkiak» ariketaren bitartez:
A ikasleak datu batzu jaso ditu. Jaso dituen datuak B-k eta C-k jasotako datuekin tru

katzeko dira.
Informazio-trukaketa ematen da ikasleen artean.

1.2.4.- Laugarren printzipioa: /NTERDEPENDENTZIA
Printzipio hau honetan datza: klasean landu behar den ariketak bi eginkizun ditu, Bai

na bigarrena burutu ahal izateko, behar beharrezkoa da lehenengoa burutzea, hau da, le
hen eginkizuna gaizki burutzen badugu, ezingo da bigarrena ondo burutu.

«Iragarkiak: noiztik noiz arte» ariketan adibidez:
A, B eta C ikasleek fitxa betetzeko behar dituzten datuak gaizki hartzen badituzte, ezin

izango dute elkarrekin landu beharko duten 2.fitxa bete.
Ikasleek burutu behar dituzten bi betebeharren arteko interdependentzia gertatzen da.

1.2.5.- Boskarren printzipioa: ZUZENKET A
Ariketan zehar ikasleek komunikatzen dutena zuzendu egin behar da, bai jariotasuna

ren aldetik (ikasleak esan nahi duena esatea lortzen duen ala ez), bai gramatika aldetik.
Noiz egin daiteke zuzenketa? Ariketaren edozein unetan. Ikasleek normalki binaka

edo taldeka lan egiten dute. Irakasleak talderik talde ibili beharko du ariketa nola desarroi
latzen den kontrolatzeko. Ariketan zehar, irakasleak atzematen dituen hutsak egin ahala
zuzen ditzake, edota gehien errepikatzen diren okerrak paper batean jaso ditzake, gero
klase bukaeran edo horretarako klase berezi batean zuzentzeko.

1.3.- «lragarkiak: Noiztik noiz arte» ariketa
Hau da lehen aipatu dugun ariketa:
HELBURUA: «Noiztik noiz arte» ariketa analitiko batean lantzea.
EGITURA: Noiztik noiz arte (orduak, hilabeteak eta egunak erabiliz)
MATERIALA: ·

• Zinta
• A Ikaslearen fitxa
• B Ikaslearen fitxa
• C Ikaslearen fitxa
• A, B eta C Ikaslearen fitxa.
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NOLA EGIN:
Oharra: ariketa hau komunikatiboa da eta analitikoa ere bai, baina ez da sortzailea.
~Ji A Ikaslearen fitxa, B Ikaslearen fitxa eta C Ikaslearen fitxak banatzen dira.
15) Ikasleek zinta entzungo dute eta jaso behar duten inforrnazioa idarzi,
e) Ikasleak hirunaka ipiniko ditugu, gero «A, B eta C Ikaslearen íitxa» banatuko die

gu. Bakoitzak jadanik duen informazioa idatz dezala fitxa horretan, eta gero, bes
teei galdetuz, falta zaion informazioa lortu eta idatzi beharko du.

IKASLEAREN FITXA (hau da zintan grabatzen dena)

1.-IRAGARKIA: HABE
-Aaaaahhhhhh! (bi oihu) Aaaahhhhhh!
-Zer gertatzen zaizu?
-Aaaaahhhhh! Euskara ikasi nahi dut! Aaaahhh-! Euskara ikasi behar dut.

(Musika)
-Ikasi euskara HABEn !
-Etorri Donostiako Euskaltegira!
-Ondo pasatuko duzu! Martxa gustatzen bazaizu ...

(Musika)
-Noiz hasiko dira ikastaroak?
-lrailean hasiko dira. Euskalduntzea:

Goizez: irailetik otsailera. Zortzietatik ordubietara.
Arratsaldez eta gauez: irailetik uztailera.
Arratsaldez hiru t'erdietatik zazpietara eta
gauez zazpiak eta laurdenetatik bederatzi t'erdietara.

-Alfabetatzeko klaserik badago?
Bai, klase asko ditugu!

Goizez: irailetik otsailera edo irailetik uztailera.
Zortzietatik hamaiketara eta hamaiketatik ordubietara.
Arratsaldez: irailetik otsailera. Hiru t' erdietarik zazpietara.
Gauez: irailetik uztailera zazpiak eta laurdenetatik bederatzi t'erdietara.

(Musika)
Etorri euskara ikastera!

2.- IRAGARKIA: XOXOXO ZIRKOA
(Musika)

Astebukaera honetan Donostian izango duzue: XOXOXO Zirkoa! Pailazoak, elefan
teak, lehoiak, malabaristak, akrobatak; dena XOXOXO Zirkoan!
Ostiraletik astelehenera!
Egunean hiru saio:
-Lehenengo saioa: hiru t'erdietatik bost t'erdietara.
-Bigarrena: seietatik zortzietara.
-Hirugarrena eta azkena: zortzi t' erdietatik hamar t' erdietara.
Etorri XOXOXO zirkora!
(Musika)

3.-IRAGARKIA: EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
Euskal Herriko Unibertsitateal
Filosofia eta Letren Fakultatea. Matrikula epea irekita dago:
Matrikula ofiziala irailaren 3tik urriaren Sera izango da.
Matrikula librea azaroaren batetik hogeira izan¡;o da.
Bulegoa irekita dago goizeko hamaiketatik ordubietara, eta arratsaldez bostetatik zazpire
tara!
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A IKASLEAREN FITXA

Zinta entzun eta datu hauek bete,
Orduak zenbakiz idatzi, honela.
ADIBIDEZ: zazpiak eta laurdenetatik bostetara: 7'15etatik Setara.

1.- IRAGARKIA: HABE
EUSKALDUNTZEA

GOIZEZ (hilabeteak)
ARRATSALDEZ (orduak)

ALFABETATZEAi
GOIZEZ (hilabeteak)
ARRATSALDEZ (ordúak)

EUSKALDUNBERRIENTZAKO EGA:
ARRATSALDEZ (hilabeteak)
GAUEZ (orduak)

2.- IRAGARKIA: XOXOXO ZIRKOA
LEHENENGO SESIOA (orduak)

3.- IRAGARKIA: EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
MATRIKULA OFIZIALA ------
BULEGO-ORDUAK ARRATSALDEZ ---

B IKASLEAREN FITXA

Zinta entzun eta datu hauek bete.
Orduak zenbakiz idatzi, honela. . .
ADIBIDEZ: zazpiak eta laurdenetatik bostetara: 7,15etatik Setara.

1.- IRAGARKIA: HABE
EUSKALDUNTZEA

GOIZEZ (orduak)
GAUEZ (orduak)

ALFABETATZEA
ARRATSALDEZ (hilabeteak)
GAUEZ (orduak)

EUSKALDUNBERRIENTZAKO EGA
GAUEZ (hilabeteak)

2.- IRAGARKIAK: XOXOXO ZIRKOA
BIGARREN SAIOA (orduak)

3.-IRAGARKIAK: EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
MATRIKULALIBREA _
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C IKASLEAREN FITXA

Zinta entzun eta datu hauek bete.
Orduak zenbakiz idatzi, honela.
ADIBIDEZ: zazpiak eta laurdenetatik bostetara: 7'15etatik Setara.

1.-IRAGARKIA: HABE
EUSKALDUNTZEA

ARRATSALDEZ (hilabeteak)
GAUEZ (hilabeteak)

ALFABETATZEA
GOIZEZ (orduak)
GAUEZ (hilabeteak)

EUSKALDUNBERRIENTZAKO EGA
ARRATSALDEZ (orduak)

2.- IRAGARKIA: XOXOXO ZIRKOA
EGUNAK ------~-----
HIRUGARREN SAIOA (orduak)

3.-IRAGARKIA: EUSKAL HERRIKÓ UNIBERTSITATEA
BULEGO-ORDUAK GOIZEZ ----'-----

A, B eta C IKASLEEN ARTEAN FITXA HAV BETE

1.- IRAGARKIA: HABE

EUSKALDUNTZEA
GOIZEZ (hilabeteak eta orduak) ----------
ARRATSALDEZ (hilabeteak eta orduak)
GAUEZ (hilabeteak eta orduak) -----------

ALFABETATZEA
GOIZEZ (hilabeteak eta orduak) ----~----
ARRATSALDEZ (hilabeteak eta orduak) ------
GAUEZ (hilabeteak eta orduak) --------'------

EUSKALDUNBERRIENTZAKO EGA
ARRATSALDEZ (hilabeteak eta orduak) _
GAUEZ (hilabeteak eta orduak) ----------

2,_:_ IRAGARKIA: XOXOXO ZIRKOA
EGUNAK ---------------
LEHENENGO SAIOA --'----------
BIGARREN SAIOA ------------
HIRUGARREN SAIOA ------------

3.- IRAGARKIA: EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
MATRIKULA OFIZIALA _
MATRIKULA LIBREA ------------
BULEGO-ORDUAK GOIZEZ _
BULEGO-ORDUAK ARRATSALDEZ _

OHARRA:
a.- Idatzi lehenengo zeure informazioa.
b.- Gero falta zaizkizun datuak zeure aldamenekoei galdetu eta idatzi.
c.- Konproba ezazu idatzi duzuna ondo dagoen.
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2.-ARIKETA ANALITIKOAK
Ariketa komunikatiboaz bitzegiten denean, etapa sortzailea datorkigu burura, rol jo

koak, etab.
Askorentzat komunikatibo izatea ikasleak nabí duena esan aba! izatearekin loturik da

go. Baina ariketa analitikoak ere era komunikatiboan lan daitezke. «Noiztik noiz arte, Ira
garkiak» delako ariketa komunikatiboaren adibide bat izan da.

Azter dezagun orain ariketa analitikoak orain arte normalean nola landu izan diren.
Adibidea «Hitz Egin 1» liburutik hartu dugu, baina beste edozeinetatik.ere bar zitekeen.

a.- MODELO TRADJZIONALA
30. IKASGAIA (*)

ZER EGITEN ARI DA ?
ZER EGITEN DAGO ?
ZER EGITEN DABIL...?

Miren eskutitz bat
mekanografiatzen
50.000

ltziar saskia
husten
so.coo

Nire ama ohea
agiten
80.000

Nire arroba atea
hixten

40.000

lturba jauna leihoa
zabaltzen
70.000

Txakurra hezur bat
ja ten

90.000 100.000C• I~I:19~.· 1
EREDUEI BURUZKO ARIKETA: Liburuak zabalik
(a) IRAKASLEA: Begira 20.000 zenbakia. Nor ari da
eskutitz bat mekanografiatzen?

IKASLEA: Miren ari da eskutitz bat mekanografia
tzen.
Egin berdin beste zenbakiekin. Egon eta ibil aditzak
erabiltzekotan, erabil itzazu ongi.

(b) IRAKASLEA: Begira 20.000 zenbakia. Zer egiten
ari da Miren?

IKASLEA: Miren eskutitz bat mekanografiatzen ari
da.

Egin berdin beste zenbakiekin. Egon eta ibil aditzak
erabiltzekotan, erabil itzazu ondo.

(e) IRAKASLEA: Begira 20.000 zenbakia. Zer mekano
grafiatzen ari da Miren?

(*) EUSKALTZAINDIA (1978):Hitz egin. Ikastearen liburua 1, Bilbo. Euskaltzaindia, 15.irakastuni
tatea.

Nire ahizpa koadroa
ikusten

Nire anaia aldizkaria
irakurtzen

Mikel haginak
garbitzen
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IKASLEA: Eskutitz bat mekanografiatzen ari da
Miren.
Egin berdin beste zenbakiekin. Egon eta ibil aditzak
erabiltzekotan, erabil itzazu ondo.

Ohizko eredu honetan hiru gauza ikusten dira argi eta garbi:
a.- Galderak egin baino lehen, ikasleek badakizkite egiten diren galderen erantzunak.
b.- Ikasleak ez daude motibatuta, ez entzuteko ez klaseko martxa jarraitzeko.

Erantzunak badakizkitenez gero, zertarako entzungo dute?
c.- Ariketa honetan erabiltzen den hizkera eta esaldiak zeharo artifizialak eta

antinaturalak dira. Eguneroko bizitzan, norbaitek idazkaria idazmakinan ikusten
badu, ez dio inori galdetuko: «ldazkaria idazmakinan ari da?» Zentzugabeko galdera
bait da egoera horretan.

b.-MODELO KOMUNIKATIBOA

A IKASLEAREN FITXA

30. IKASGAIA (*)
ZER EGITEN ARI DA ?
ZER EGITEN DAGO ?
ZER EGITEN DABIL. ..?

15. IRAKASTUNIT ATEA

40.000

eskutitz bat saskia leihoa
mekanografiatzen husten zabaltzen
50.000 60.000 70.000

IE?ll1l1J~
oh ea atea

agiten
80.000

hixten
90.000

koadroa aldizkaria
irakurtzenikusten

hezur bat
ja ten
100.000

haginak
garbitzen

A ikasleak B ikasleari galdetu behar dio: «Nor ari da ?»
ADIBIDEZ: «Nor ari da eskutitz bat mekanografiatzen?», galdetuko du A ikasleak.

«Miren ari da eskutitz bat mekanografiatzen», erantzungo du B .ikasleak.
Orduan A ikasleak MIREN idatzi behar du.
Bukatzen dutenean, A ikasleak bere erantzunak konprobatuko ditu B ikasleari galdetuz.
ADIBIDEZ: A ikasleak: «Mikel haginak garbitzen ari da?

B ikasleak: «Bai».
(*) Aip. lib.
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B IKASLEAREN FITXA

30. IKASGAIA (*)
ZER EGITEN ARI DA ?
ZER EGITEN DAGO ? ,
ZER EGITEN DABIL...?
15. IRAKASTUNITATEA

20.000 30.000[d 1·~1d~,.~.~.1 40.000

Miren ltziar lturbe jauna

50.000 60.000~-~~1531 LDtlJ
70.000

Nire ama Nire arreba Txakurra

80.000

Nire ahizpa

A ikasleari informazioa eman.

Ni re anaia Mikel

Ariketa hau honela lantzeak dituen abantailak berehala ikusten dira. '
a.- Informazioa pasatzen da. B ikasleak ez daki A ikasleak zer galdetuko duen eta A ikas

leak ez daki B ikasleak zer erantzungo dion.
b.- Inforrnazio-jauzia badago, baina ez da nahikoa. A ikasleari ematen dioten izena idatzi

behar ez badu, zertarako entzungo du?
c.- Ariketa honetan erabili izan diren hizkera eta esaldiak egoera naturalean erabiltzen

dira; beraz, baliagarri gertatzen zaio ikasleari klasetik kanpo hitzegiteko ere.

3.- INFORMAZIO-]AUZIAREN GARRANTZIA
Ikasleak hitzegitera bultzatzeko eta motibatzeko dauden tekniken artean sistemarik

eraginkorrenetariko bat inforrnazio-jauziarena da.
Eguneroko bizitzan inoiz ez dugu galdetzen edo hitzegiten jadanik dakigun gauzaz.

Adibidez: etxeañ telegunkaria elkarrekin ikusi eta entzun duten pertsonen artean, ez da
normalean gertatzen batak .,besteari biek entzundako berria kontatzea. Baina klasean
irakasleok askotan erabili izan dugu teknika hau: zinta bat ipini, ikasle guztiek entzuten
dute. Gero batak besteari edo klaseko guztiei kontatzen die denek entzundakoa. Edo zinta
entzun ordez irakurgaia irakurri, eta gero batak besteari, biek irakurritako textua kontatu.

Aipatutako teknika hauek ez dira batere motibatzaileak eta hizkuntzaren erabilpena
zeharo antinaturala izaten da horrelako ariketetan.

Ondorioak jakinak dira: ikasleak klasean aspertu egiten dira; ahal izanez gero, klaseko
martxan erantzutea tokatzen zaienean bakarrik jarraituko dute, etab.

Hiru ariketa azalduko ditugu hemen, inforrnazio-jauziaren printzipioa l. eta 2.
urratsetan nola erabili dugun azaltzeko.
(•) Aip, lib.
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J. ARIKETA: HOTELEKO GELA ERRESERBATU
ERREF. WATCYN-JONES PETER. Penguin Functional English, Pair Work, Student A
and B
Penguin 1981 (moldatua)
MAILA: l. urratsa
FUNTZIOA: Informazioa eskatu / eman. (Egoera: Hotelean)
EGITURAK: Nahi, partitiboa, zer ordutan, zenbat balio du.
MATERIALA: Fitxa hauek banatu behar zaizkie ikasleei:
Lebenengo ariketa
A Ikasleari: A ikaslearen fitxa (Hoteleko hartzailea)

A 1 Ikaslearen fitxa
B Ikasleari: B 1 Ikaslearen fitxa
Bigarren ariketa
l. Ikasleari: B 2 Ikaslearen fitxa
2. Ikasleari: A 2 Ikaslearen fitxa

A Ikaslearen fitxa (Hoteleko hartzailea)
NOLA EGJN:

a.- Binaka egireko ariketa da eta bitan zatituta dago.
b.- Lehenengo zatian l. Ikaslea hoteleko hartzailea da eta 2. Ikaslea turista. Turistak erre

serba bat egin behar du eta horretarako hotelari buruzko informazioa eskatu.
c.- Bigarren zatian paperak aldatu egiten dira eta orain l. Ikaslea turista izango da eta 2.

Ikaslea hartzailea.

A IKASLEAREN FITXA (HOTELEKO HARTZAILEA)

Hoteleko hartzailea zara.
A ikasleak deituko du erreserba bat egiteko.
Hasi baino lehen, boligrafoa hartu eta prest egon informazio guztia jasotzeko.
Zera egin behar duzu:

- B ikasleari informazioa eman.
- Haren datuak idatzi fitxa betetzeko.

IZEN-ABIZENAK: ---------
NOLAKO GELA NAHI DU? -------

ZEIN EGUNETAN ETA ZER ORDUTAN HELDU-KO DA? ~

ZENBAT DENBORA PASATU NAHI DU HOTE-LEAN? _
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A 1 JKASLEAREN FITXA

EL REAL HOTELA
Itxas-ondoko hiribidea 35
Tf. (943) 356576 DONOSTIA.-

-.Gela guztietatik itsasoa ikusten da.
-.100 logela, denak bainugelarekin.
-.Kalefazio zentrala eta aire girotua.
-.Bi igogailu.
-.Taberna eta jatetxea.
-.Gauez ikuskizunak.
-.Telebista ikusteko hiru egongela.
-.Gauez atezaina bada.
-.Kotxea uzteko aparkalekua.
-.Igeldotik hamar minututara.

PREZIOAK

GAU BAT
Banakako gela bainugelarekin
Binakako gela bainugelarekin
Beste ohe bar gelan
Telebista gelan

GELA ETA GOSARIA
3.000
6.000
1.000
500

B 1 JKASLEAREN FITXA

lragarkiak: EGIN-DEIA-DIARIO VASCO-DIARIO DE NAVARRA-EL PAIS-NA
VARRA HOY

-.Continental Hotela. Avd. Comercial 5. Hiru pisu, terraza handiak, berri-berria,
geletatik itsasoa ikusten da.

Zeure umeak Donostiara eraman nahi dituzu, hondartzara joateko, deitu «El
Real Hotelera» erreserba egiteko,
Zera nahi duzu:

- bost gau pasatu hotelean
- binakako gela bainugeladuna
- beste ohe bat gela berean umeentzat
- gelatik itsasoa ikustea
- telebista gelan
- hotela non dagoen galdetu, kotxez joango bait zara etzi.

A ikaslea hoteleko hartzailea da.

-.Maron Hotela. Tf. 435467. Telex 0987654567. Hiru pisu ditu, Oso modernoa.

-.Mercedes Hotela. Tf. 765678. Itsas ondoan. Oso modernoa.

-.El RealHotela.CO l51PU Tf. 768754. Edifizio zaharra da, baina barrutik erabat berri
tua.

B 2 IKASLEAREN FITXA

Iragarkiak: EGIN - DEIA - DIARIO VASCO - DIARIO DE NAVARRA - EL PAIS
NAVARRA HOY-
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-.Continental Hotela. Avd. Comercial 5. Tf. 245678. Hiru pisu, terraza handiak, oso be
rria, geletatik itsasoa ikusten da.

-.Maron Hotela. Tf. 457587 Telex 87667543. Hiru pisu, oso modernoa.

-.Mercedes Hotela. Tf. 564321. ltsas ondoan, berri-berria da.

Zuk Euskadin pasatu nahi dituzu oporrak.
Gaur Gasteizen zaude, baina Donostiara joan nahi duzu egun batzu pasatzera.
Maron Hotelera deitu behar duzu erreserba egiteko.
Gauza hauek nahi dituzu:

- Hiru gau pasatu
- Binakako gela bainugelarekin
- Gelak lehenengo pisuan egon behar du, zure se-

narrak eskailera gutxi igotzeko
- lgogailurik bada, hobe
- Hotela non dagoen jakin

Bihar joango zara trenez.
B ikaslea hoteleko hartzailea da.

A 2 IKASLEAREN FITXA

MARON HOTELA
Garcia Pellejero Kalea 25. zenbakia.
Tf. (943)457587. DONOSTIA.-

-.Geltokitik hamar minutura
-.45 logela, 25 logela bainugelarekin
-.Kalefazio zentrala
-.Ez daga aire giroturik
-.Igogailua
-.Taberna handia eta jatetxea
-.Gauez atezaina bada
-.Telebista ikusteko gela bat
-.Kotxea uzteko bere lekua du
-.Bost minututan hondartzan eta hiri erdian zaude

PREZIOAK

GAU BAT
Banakako gela
Banakako gela bainugelarekin
Binakako gela
Binákako gela bainugelarekin

GELA ETA COSARIA
2.000 pezeta.
2.200 pezeta.
4.000 pezeta.
4.300 pezeta.

Ariketa honetan argi ikusten da batak ez duela besteak duen inforrnazioaren berririk
eta ezin duela aurretik jakin besteak esango diana. Ikasleak arreta handiz' entzun behar dio
ondokoari, jasoko duen informazioarekin zerbait egin behar duélako: kasu honetan
hartzailearen fitxa idatzi. ~
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2.-ARIKETA: PISU BAT ALOKATZEN
MAILA: l. urratsa.

IRAKASLEAREN F!TXA

Ariketa honek bi zati ditu:
a-.Entzumena lantzeko.
b-.Mintzamena lantzeko.

a-.ENTZUMENA
MATERIALA: -zinta

-Ikaslearen fitxa
NOLA EGIN: Ikasleek bi aldiz entzun behar dute eta ikaslearen fitxa bete.
b-.MINTZAMENA
FUNTZ!OA: Etxe bat alokatzeko informazioa eskatu / eman.
EGITURA: UKAN aditza, orainaldia. Singularra eta plurala. Partitiboa,
MATERIALA:

-A ikaslearen 8 Iitxa desberdin.
~B ikaslearen fitxa.
-B ikaslearen alokatzeko etxeen fitxa.

DENBORA: 30-40 minutu.
NOLA EGIN:
Binaka egiteko jokoa ·da.
8 ikasleri A ikaslearen 8 fitxa desberdin banatzen zaizkie. Besteei B ikaslearen fitxak eta
alokatzeko etxeen fitxak banatzen zaizkie. (Oharra: B ikaslearen fitxak berdinak dira B
ikasle guztientzat.)
A ikasleek etxe bat alokatu nahi dute. Horretarako, agentzia bacera doaz inforrnazioa eska
tzera.
Inforrnazio hori B ikasleak emango dio, agentziako bulegari bait da. Bikote bakoitzak,
etxea bilatzen duenean, ondoko bikotearekin trukatuko ditu paperak. Bikoteak aldatzea
ere komeni da. Ikasle bakoitzak 8 rol desberdin egin ditzake gehienez.

ENTZUMENA IRAKASLEAREN F!TXA

ETXE-BIZ!TZAREN BILA

RINGGGGGG
Gizonak: Bai, esan!
Emakumeak: Aizu! Martín Irigoien etxean dago?
Gizonak: Bai, ni naiz. Nor zara ba?
Ernakumeak: Ba, begira. Arantxa da nire izena eta egunkarian iragarki bat irakurri dut.

Etxe-bizitza jarri duzu errentan, ezta?
Gizonak: Bai, halaxe da! Zuk informazioa nahi duzu?
Emakumeak: Bai. Zenbat gela ditu guztira?
Gizonak: Ba, begira ... Lau logela, sukaldea, egongela bat eta bi komun ditu, Ah! eta bal-

koia ere badu.
Emakumeak: Eta ... zenbat metro karratu ditu?
Gizonak: 120 dituela uste dut ..
Emakumeak: Eta, garajerik badu?
Gizonak: Ez, garajerik ez, baina ganbara txiki bat bai.
Emakumeak: Prezio aldetik zer moduz dago?
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Gizonak: Garestitxoa da: 35 mila pezeta, baina abantaila handiak ditu; oso toki onean da
go: Donostia erdi-erdian. Parte Zaharra ere hurbil gelditzen da; dendak, auto
busak eta zerbitzu guztiak oso gertu ditu.

Emakumeak: Bai, baina garestitxoa iruditzen zait. Mueblerik badu?
Gizonak: Ez, ez, jantzi gabe dago.
Emakumeak: Beste gauza bat: barruko gelarik badu ala gela guztiek ematen dute kalera?
Gizonak: Bai, noski, denek kalera. Ez du barruko gelarik.
Emakumeak: Eta ... kalefazioa eta telefonoa baditu?
Gizonak: Begira, kalefazioa badu, baina telefonorik ez. Bestalde, eskailera-gastuak mer

keak dira: 2 mila pezeta besterik ez.
Emakumeak: Beno, ba pentsatuko dut. Garesti samar iruditzen zait, Mila esker informa

zioagatik.
Gizonak: Eskerrak zuri, agur!

ENTZUMENA

Entzun eta informazioa idatzi.

IKASLEAREN F!TXA

Martín Irigoien tfno: 415228

bai ez
bai ez

bai ez
bai ez

· bai ez
bai ez
bai ez
bai ez

Zenbat logela
Zenbat komun
Terraza
Balkoia
Metro karratuak
Garajea
Ganbara
Prezioa
Tokia
jantzia
Barruko gelak
Kalefazioa
Telefonoa
Eskailera-gastuak

MINTZAMENA

A IKASLEA

ARANTXA HELLJN (27 URTE)

Institutu bateko irakasle zara. Etxe bat alokatu nahi duzu Gipuzkoan. Ez duzu familiarik.
Ez duzu diru askorik. Joan agentziara eta informazioa eskatu. Gero etxea aukeratu.
Galderak: - Zenbat gela - Zenbat metro· karratu

- Prezioa - Eskailera-gastuak
- Garajea - Ganbara
-Telefonoa .,.,--Jantzia
- Kalea - Herria

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
- Garajerik badu?
- Lorategirik badu? etab.
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A IKASLEA
PATRI URIZAR (45 urte)
Banku-administtaria zara. Ezkonduta zaude eta 7 seme-alaba dituzu. Ez duzu diru asko.
Etxe bat alokatu nahi duzu Bilbon. Joan agentziara eta informazioa eskatu. Gero etxea au-
keratu.

Galderak: - Zenbat gela
-Prezioa
-Garajea
-Telefonoa
-Kalea

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
-'--G.arajr.rik badu?
- Lorategirik badu? etab,

- Zenbat metro karratu
- Eskailera-gastuak
-Ganbara
-Jantzia
-Herria

A IKASLEA
KEPA MUNIAGORRI (35 urte)
,Langilea zara. Etxe bat alokatu nahi duzu kostaldean oporretarako. Ez duzu diru asko.
Emaztea eta hiru seme-alaba dituzu. Joan agentziara eta inforrnazioa eskatu. Gero etxea
aukeratu.

Gafderak: - Zenbat gela
-Prezioa
- Garajea
-Telefonoa
--_Kalea

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
- Garajerik badu?
- Lórategirik badu? etab.

.:::...:_Zenbat metro karratu
- Eskailera-gastuak
-Ganbara
- Jantzia
-Herria

Galderak: - Zénbát gelá
_.:._Prézioa ·
-Gár~jea
-Telefonoa
-Kalea ·

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
- Garajerik badu?
- Lorategirik badu? etab.

-'-- Zenbat metro karratu' ·'
- Eskailera-gastuak
-Ganbara
- Jantzia
-Herria

A IKASLEA
ELENA ALVAREZ (25 urte)
Margolaria zara. Etxe bat nahi duzu udarako. Ez duzu diru asko. Ez d~zu familiarik;.
bakarrik bizi zata. Agentziara joan eta informazioa eskatu. Gero etxea ·aukeratu.



Experientziak 85

A IKASLEA
MANU BAKEDANO (30 urte)
lngeniaria zara. Etxe bat alokatu nahi duzu Donostian edo inguruan. Neska batekin bizi
zara; ez duzue seme-alabarik. Diru asko duzu. Agentziara joan eta informazioa eskatu.
Gero etxea aukeratu.

Galderak: - Zenbat gela
-Prezioa
-Garajea
-Telefonoa
-Kalea

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
- Garajerik badu?
- Lorategirik badu? etab.

- Zenbat metro karratu
- Eskailera-gastuak
- Ganbara
- Jantzia
-Herria

A IKASLEA
ROBERT O'HARA (60 urte)
Iparramerikarra zara. Aberatsa. Jauregi edo etxe handi bat alokatu nahi duzu oporretara
ko. Kostaldean edo herri menditsu batetan. Emaztea baduzu, baina serne-alabarik ez.
Agentziara joan eta informazioa eskatu. Gero etxea aukeratu.

Galderak: - Zenbat gela
-Prezioa
-Garajea
-Telefonoa
-Kalea

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
- Garajerik badu?
- Lorategirik badu? etab.

- Zenbat metro karratu
- Eskailera-gastuak
-Ganbara
-Jantzia
-Herria

A IKASLEA
MATEA ERTZILA (70 urte)
Alarguna zara. Etxe bat alokatu nahi duzu kostaldean lasai bizitzeko, Bakarrik bizizara;
ez duzu familiarik. Ez duzu diru asko. Txakur bat duzu. Agentziara joan eta informazioa
eskatu. Gero etxea aukeratu,

Galderak: -,Zenbat gela
-Prezioa
-Garajea
-Telefo11oa
-Kalea

Adibidez: - Zenbat gela ditu?.
- Garajerik badu?
- Lorategirik 'badu? etab.

-;- Zenbat metro Karratu'.
- Eskailera-gastuak
-Ganbara
-Jantzia
-Herria
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A IKASLEA
JAIME SANTISTEBAN (23 urte)
Mutil-kuadrila bat zarete. Ikasleak zarete eta etxe bat alokatu nahi duzue Gasteizko
unibertsitatera joateko. Ez duzue diru asko. Agentziara joan eta informazioa eskatu, Gero
etxea aukeratu.

Galderak: - Zenbat gela
-Prezioa
-Garajea
-Telefonoa
·-Kalea

Adibidez: - Zenbat gela ditu?
- Garajerik badu?
__:_Lorategirik badu? etab.

- Zenbat metro karratu
- Eskailera-gastuak
-Ganbara
-Jantzia
-Herria

B IKASLEA
Etxeak alokatzeko agentziako bulegaria zara. A ikasleak inforrnazioa eskatuko dizu,
Fitxetan etxeen zerrenda duzu. A ikasleari informazioa eman.

DONOSTIA (pisua)
- Gelak: lau gela, egongela ederra, sukaldea, 2 kornun, terraza handia.
- Bista ederrak itsaso aldera.
- Metro Karratuak: 130 m2•
-Garajea.
- Prezioa: 80.000 pezeta hilean (urte guztirako)
- Eskailera-gastuak: 4 mila hilean.
-Jantzia.
-Tf: (943) 681440.
- Kalea: Mirakontxa 24, 3. pisua ezk. DONOSTIA.

ELANTXOBE (apartamentua)
- Gelak: 2 gela, egongela, sukaldea, kornuna, balkoia.
- Bista ederrak ditu.
- Metro karratuak: 67 m2•

- Ez du garajerik.
- Ez du telefonorik.
-:- Jantzia.
- Ez du eskailera-gasturik.
- Prezioa: udan 50.000 pezeta hilean; !)eguan 15.000 pezeta.
- Kalea: Aldapa kalea 9, 2.ezk. ELANTXOBE (Bizkaia).
- Oharra: oso polita eta gusto onekoa da.

DONOSTIA (pisua)
- Gelak: 3 logela, sukaldea, egongela eta komuna.
- Metro karratuak: 85 m2•
-Garajea.
- Mueblerik ez.
- Prezioa: 30.000 pezeta hilean.
- Tf. (943) 635210.
- Kalea: Madrid Hiribidea 10, 7 ezk. Amara auzoa. DONOSTIA.
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BILBO (pisua)

- Gelak: 5 logela, sukaldea, egongela handi bar, 3 komun, .terraza handia.
- Garajea eta ganbara.
- Mueblerik ez.
- Metro karratuak: 180 m2•

- Prezioa: 80.000 pézeta hilean.
- Eskailera-gastuak: 7.000 pezeta hilean.
-Tf. (94) 4350087. .
- Kalea: Ibilbide Nagusia 27, 3. pisua. BILBO.

GASTEIZ (Pisua)
- Gelak: 3 gela, egongela, sukaldea, 2 komun, balkoirik ez.
- Metro karratuak: 85 m2•
- Ez du garajerik, ez ganbararik.
- Prezioa: 25.000 pezeta hilean.
- Eskailera gastuak: 2.000 pezeta.
- Mueblerik ez.
- Tf -. (945) 716005.
- Kalea: Argentina kalea 28, 6 erdi. GASTEIZ.

HONDARRIBIA (Apartamentua)
- Gelak: 2 gela, egongela, sukalde txiki b'~t, komuna, terraza.
- Metro karratuak: 60 m2•
- Ez du garajerik, ez ganbararik.
-Jantzia.
- Prezioa; 60.000 pezeta hilean udan eta 20.000 pezeta neguan.
-Tf. (943) 631345.
- Kalea: Saturnino kalea 14, 2. ezk. HONDARRIBIA (Gipuzkoa).

AMAIUR (Txaleta)
- Gelak: 4 gela, egongela .eder bar, sukaldea, 2 komun, terraza handia.
- Metro karratuak: 120 rrr'.
- Igeritokia eta frontoia.
- Garajea eta ganbara.
- Lorategi zoragarria.
- Prezioa: 40.000 pezeta_hilean (neguan bakarrik alokatzen da).
- Ez du eskailera-gasturik.
- Jantzita dago.
- Tf. (948) 334565
- Kalea: Menditarte auzoa 53 AMAIUR (Nafarroa).

ELORRIO (jauregia)

- Gelak: 12 gela, egongela handia, liburutegia, jangela, sukaldea, 5 komun, klaustro txiki
bat.

- Metro karratuak: 460 m2
- Igeritoki, frontoi eta tenis pista.
- Garajea eta ganbara.
- Lorategi handia.
- Prezioa 100.000 pezeta hilean.
-Jantzia.
-Tf. (94) 6820425.
- Kalea: Buzkantz kalea 32, ELORRIO (Bizkaia).
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LEKEITIO (Apartamentua)
- Gelak: 2 gela, egongela1 sukalde txikia, komuna, balkoi ederra.
- Metro karratuak: 65 m .
- Ez du garajerik.
-Jantzia.
- Prezioa: 10.000 mila pezeta hilean neguan eta 50.000 udan.
- Ez du eskailera-gasturik.
- Ez du telefonorik.
- Kalea: San Juan auzoa 19, 3 esk. LEKEITIO (Bizkaia).

BILBO (Pisua)
- Gelak: 4 gela, egongela, sukaldea, 2 kornun, balkoia.
- Metro karratuak: 110 m2•
- Ez du garajerik.
- Prezioa: 25.000 pezeta.
- Ez du mueblerik.
- Eskailera-gasruak: 2.000 pezeta hilean.
-Tf. (94) 4351089.
- Kalea: Serapio Mujika 16, 2 ezk. Santutxu (Bilbo).

E/BAR (Pisua)
- Gelak: 2 gela, egongela, sukaldea, komuna, balkoia.
·_Metro karratuak: 93 m2•

- Garajea.
- Prezioa: 20.000.
- Eskailera-gastuak: 1.000
- Ez du mueblerik.
-Tf. (943) 681344
- Kalea: Amaia kalea 42, 3. ezk. EIBAR (Gipuzkoa)

Ariketa honen lehenengo zatian, entzumena lantzen den partean, Inforrnazio-Transposi
zioaren printzipioa argi eta garbi ikusten da.
Ikasleek entzuten duten elkarrizketatik inforrnazio puntu berezi batzu bakarrik atera eta
fitxara pasa behar dituzte.
Bigarren zatiari dagokionez, iníormazio-jauziari esker, elkarrizketa ematen dela ikusten
da.

3.-ARIKETA: JUAN MARIA URIAREN HILKETA
Erref. SAXON MENNE. «The Detective». O cards. A new role-playing system for
group participation at secondary and adult levels. Paul Norbury Publications 1977. (mol
datua).
MAILA: 2. urratsa.

IRAKASLEAREN FITXA
HELBURUA: Mintza-praktika globala egoera jakin batean, orain arte ikusitako egiturak

birlanduz.
INTERESGUNEAK: Delitoa, hilketa bat.
FUNTZIOA: Informazioa eskatu / eman.
MATERIALA: 7 fitxa: Gorrotxategi Inspektorea.

Lopez Sarjentoa.
Juan Jose Sarrionandia.
Aitor Uria Egiguren.
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Maria Egiguren.
Marisol Ruiz.
Josetxo Anabitarte.

NOLA EGIN: Taldeka banatzen dira ikasleak, zazpinaka, eta nori bere fitxa ematen zaio.
Sei pertsonako taldea gertatzen bada, Lopez Sarjentoa ken daiteke eta bost pertsonakoa
baldin bada, Juan Jose Sarrionandia.
Oharra: Gorrotxategi inspektorea taldeko liderra denez, paper hau taldean gehien hitz egi
ten duen ikasleari eman behar zaio. Besteen paperak zailtasun aldetik ia berdinak dira.
Gorrotxategi ~nspektoreak bere buruaeta egoera azaltzen ditu, Gero taldeko beste partai
deei esaten die beren aurkezpena egiteko,
Aurkezpenak egin ondoren, hildakoarekin nolako harremanak zituen eta goizean zer egin
duen galdetzen dio bakoitzari. Gero denen arteko eztabaida egin behar da. Gorrotxategi
lnspektoreak galderak egingo dizkie besteei, eta alderantziz. Bukaeran, Gorrotxategi Ins
pektoreak eztabaida bukatu behar du eta norbait atxilotu.
HIZTEGIA:
Harremanak: emaztea, senarra, semea, aira, zerbitzaria, idazkaria, nagusia, gustatu, meha

txu egin, susmatu, maitasuna, susmagarria.
Etxeko gelak: Logela, sukaldea, bainugela, ikasteko gela.
Denbora: Bederatzietan gutxi gorabehera, bederatziak eta hogeian, zortzietatik hamarreta

ra, gaur goizean.
Ekintzak: Irratia entzun, bainua hartu, eztabaidatu, lan egin, ikertu, ikerketa bat egin, atxi

lotu, preso hartu, tiroak bota, proposatu, norbaitek norbait hil, gorputza aurki
tu, nabaritu.

Ikasle guztiei etxeko planoa
banatzen zaie.

!f 'J fiJJ~~
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GORROTXATEGI INSPEKTOREAREN FITXA
Jose Maria Uriaren etxean zaude. Uria jauna gaur goizean hil dute. Norbaitek deitu du
etxetik komisaldegira. Uria jauna hila aurkitu duzu bere gelan eta bere pistolarekin.
Etxean daudenetako batek hil duela badakizu. Bederetziak eta hogeian hil dute gutxi gora
behera. Denak pozik daude hila dagoelako.
Ikerketa bat egin behar duzu.
Bakoitzari galdera hauek egin behar dizkiozu:
- Nola duzu izena?
- Zer egin duzu gaur goizean, bederatziak eta hogeiak arte?
- Zein gelatan egon zara?
- Zer lan egiten duzu?
- Zerbait berezia ikusi edo entzun duzu?
- Zer iruditzen zaizu hilketa hau?
- Zure ustez, zein izan daiteke hiltzailea?
-etab.
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JOSETXO ANAB!TARTEREN FITXA
Zu hildakoaren negoziokidea zara. Oso pozik zaude hil delako, orain haren enpresa guz
tiak zureak izango bait dira (hau ez esan Gorrotxategi inspektoreari).
Gaur goizean, gosaldu ondoren, Aitor, hildakoaren semearekin, hitz egitera joan zara ho
nen gelara. Honen gelan egon zara bederatzietatikhamarrak laurden gutxiraarte. .Aitor be
deratzietan heldu da. Ez duzu ezer berezirik entzun, baina normala da, gor samarra zara
eta.
Zure ustez, Aitorrek hil du bere aita.
Galdetu poliziari hor egon behar duzun; lan asko duzu eta nahiago duzu zeure bulegora
joatea. · ·

LOPE_Z SAR]ENI(OAREN F!TXA
Zu Lopez sarjentoa zara; Gorrotxategi inspektoreari laguntzen diozu ikerketa honetan.
Susmagarriei honelako galderak egin behar dizkiezu: .
~ Zer egin duzu gaur goizean?
- Zer lan egiten duzu?
- Zerbait berezia ikusi edo entzun duzu?
- Zer irudítzen zaizu hilketa hau?
- Zure ustez, zein izan daiteke hiltzailea?
-Etab.

MARISOL RU!ZEN FITXA

Zu hildakoaren idazkaria zara. Oso pozik zaude Uria jauna hil dutelako. Oso gaizki porta
tu da beti zurekin, (Hau ez esan Gorrotxategi lnspektoreari).
Ikasgelan egon zara bakar bakarrik zortzi t'erdietatik hamaikak arte gaur goizean. Zerbait
entzun duzu bederatziak eta hogeian gutxi gorabehera; agian irratian, ez zaude ziur.
Bederatzietan emakume baten ahotsa entzun duzu Uria Jaunarekin eztabaidan. Zure ustez,
ahotsa Uria andrearena da eta berak hil du Uria jauna, azken hilabeteetan maitale batekin
ibili delako.
Poliziari laguntza eta babesa eskatu behar diozu, etxean hiltzaile batekin egoteak beldur
tzen zaituelako,

MARIA EGIGURENEN FITXA
]ose Maria Uriaren alarguna zara, hildakoaren emaztea ..
Oso pozik zaude zure senarra hil dutelako, beste emakume batekin bait zebilen azken bi
urteetan.
Eztabaidan aritu zara gaur goizean berarekin. Baina hau ez diozu Gorrotxategi inspekto
reari esan behar.
Egongelan egon zara bakar bakarrik egunkaria irakurtzen gaur goizean, zortzi t'erdietatik
hamarrak arte. Ez duzu ezer entzun. Marisol Ruiz, zure senarraren idazkariak, eztabaida
izan du berarekin gaur goizean. Zure ustez, berak hil du zure senarra.
Gorrotxategi inspektoreari galdetu behar diozu zeure abokatuarekin hitzegin ote dezake
zun.

A!TOR URJA EG!GURENEN F!TXA
Zu hildakoaren semea zara. Zeure aira ez duzu inoiz maite izan.
Askotan aritu zara erritan berarekin diruagatik.
Gaur goizean, beste eztabaida bat izan eta gero, airaren gelara joan zara eta tiro bat bota
diozu. Gero zeure gelara joan zara, eta han Josetxo Anabitarte ikusi duzu. Josetxoren us
tez, zu zara erruduna (baina hau ez esan Gorrotxategi Inspektoreari, esaten badiozu sus
magarria bihur zaitzake eta).
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Hau esan behar diozu:
Zeure aitaren gelara joan zara, goizeko bederatzietan gutxi gorabehera, baina ez zara sartu,
zure aita beste batekin erritan entzun duzulako.
Zure ustez, Josetxo Anabitarte izan da hiltzailea: zure aitaren negoziokidea da eta aspaldi
tik kendu nahi dio dirua zure familiari.
Zure aira hil denez gero Josetxo izango da entrepresa guztien jabe.
Gaur zeure andregaia.afaltzera eraman nahi duzu. Gorrotxategi inspektoreari galdetu tele
fonoz dei dezakezun.

JUAN ]OSE SARRIONAINDIAREN FITXA
Zu hildakoaren zerbitzaria zara. Oso pozik zaude Uria jauna hila dagoelako. Oso gaizki
portatu da zurekin. Hau ez esan Gorrotxategi inspektoreari, esaten badiozu susmagarria
bihur zaitzake eta.
Gaur goizean haren gelara joan zara, bederatziak eta hogeian, eta gorputz aurkitu duzu.
Ez duzu ezer ukitu eta pouzian deitu diozu.
Gaur goizean, bederatzietatik hamarrak eta laurden arte, sukaldean aritu zara !anean. Ez
duzu ezer berezirik entzun; bakarrik, bederatziak eta hamarrean gutxi gorabehera Uria
jaun-andreak erritan entzun dituzu. «Hilko zaitut», esan dio bere senarrari Uria andreak.
Zure ustez, Uria andreak hil du bere senarra. Oporrak bihar hartzen dituzu eta Malagara
joatekoa zara. Gorrotxategi inspektoreari galdetu ea !aster libre izango zaren.

Rol-joko honetan informazio-jauzia nabaria da; ikasle bakoitzak inforrnazio desberdina
jasotzen du eta besteek daukaten informazioa ezagutzen ez duelako, motibatuta dago hi
tzegiteko.

Begoña Martinez.
Ane Urizar
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