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SAN ADRIAN 1. ALBISTEA

2022/06/21

MARTXOAK 8
HEZKIDETZA PROIEKTUA ETA TALDE FEMINISTA
Emakumearen nazioarteko eguna, martxoaren 8a, apur bat lausotuta geratu
zen, ikasleek deitutako greba batekin bat zetozelako, kultur astearen
ospakizuna, batxilergoko ebaluazioak eta inauterien aurreko jai-astea.
Kasu horretan, erabaki zen mintegi bakoitzak egun horri buruzko jarduerak
antolatuko zituela.
Talde dinamizatzaileak eskumuturreko morea banatu zien ikasleei, egunaren
ikur gisa.
Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna
ikusarazteko, maiatzaren 17an, mugimenduaren koloreak zituzten bi mugikor
eta kartel bat jarri ziren institutuko Hallean. Gainera, ikasgela guztietan kartelak
jarri ziren ikasleei aniztasuna errespetatzearen garrantzia gogorarazteko.
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EKONOMIA DBH4
LAN MERKATUA
DBH 4 ekonomia irakasgaiko ikasleek lan merkatuari buruzko aurkezpena egin
behar izan dute binaka. Baina, ohiko aurkezpena egin beharrean, beraien sormena
eta gaitasun anitzak erabiliz mota desberdinetako aurkezpenak egin dituzte. Hemen
doa adibideetako bat.
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IRAKURMENA LANTZEN DBH1EN
ESTI VIVANCO IDAZLEA
DBH lehenengo mailako ikasleak Esti Vivanco idazlearekin egon gara maiatzaren
13an, berak idatzitako liburu bat irakurri dugulako.
Hauek dira Estik idatzitako liburuak: Argixorgin, Eireren
egunerokoa, Infernurantz eta Egun gorriak. Azken hau da guk
irakurri dugun liburua da. Esan behar dugu asko gustatu zaigula
eta, gure ustez, liburuaren pasarte garrantzitsuenak azpimarratu
nahi genituzke: alde batetik, liburuaren hasieran Izarren aitak
arbitroa iraintzen duenean; bestaldetik, Izarri hilekoa jaisten
zaionean, honek hainbat aldaketa ekartzen dituelako bere
bizitzan.
Guri gehien gustatu zaigun pasartea amaiera izan da, Joanes eta Izar elkartzen
direnean eta Joanesek zapia ematen dionean Izarri. Honetaz gain, asko gustatu zaigu
Izarrek Ariñeri laguntzea, Ariñek Izar oso txarto tratatu arren.
Esti institutura etorri den lehenengo edo bigarren emakumezko idazlea dela
azpimarratu nahi dugu; gainera oso gaztea da eta horrexegatik oso hurbila egin zaigu
bere lana.
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Gure aleak sinatzeko denbora ere hartu du. Esti, bihotz-bihotzez eskertzen dizugu
gurekin hemen egotea. Kontatu diguzuna oso interesgarria eta polita iruditu zaigu;
benetan asko gustatu zaigula. Eskerrik asko etortzeagatik. Hurrengora arte!!

Estiren liburu gehiago irakurtzeko irrikitan gaude. Hona hemen udarako proposamen
interesgarriak. Gozatu irakurketa!!
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HONDARRIBIAN EGONALDIA DBH2
EUSKARA INDARTU ETA TALDEA SENDOTZEKO
DBH2A taldeko ikasle gehienak urtarrilaren erdialdean joan ginen Hondarribiko
barnetegira. Euskara eta taldearekiko konfiantza lantzeko hainbat jarduera egin
genituen bertan. Horrez gain, hiru egun horietan elkarrekin bizi behar izan genuen,
gure ikaskideei eta geure buruei buruz gehiago ikasiz. Esperientzia horrek asko
lagundu eta irakatsi zigun. Euskaraz hitz egiteko asmoa bete ez arren, oso ondo pasa
genuen, eta oso oroitzapen onak izango ditugu txango horri buruz.

Klikatu goiko irudian eta Hondarribian ateratako argazki batzuen aurkezpena ikusi
ahal izango duzue, oso ondo pasatu genuen!
Gure bizipenen laburpen txiki bat ere bideo honetan kontatuko dizuegu, klikatu!

.
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KULTUR ASTEA MARTXOAN
ANTZINAKO BIDEO JOKOAK
Bideo-jokoak ezagutzera eman ziren garaietako hasierako jokoak aurkeztu ziren.
Bideo joko batzuk gaur egun bertsionatuak izan dira eta oraindik ere ezagunak dira,
baina lehen urteetan zuten estetika eta jokatzeko modura bueltatzeko aukera izan
zuten ikasleek.

Joko hauen artean Out Run, Street Fighter, Pac-Man, Tetris, Arkanoid, Donkey
Kong, Bubble Shooter, Space Invaders, Contra, Super Mario eta beste hainbeste
izan dira.
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TXOTXONGILOEN EMANALDIA
Joan zen otsailaren 23an, 1. Batxilergoko Literatura Unibertsaleko ikasleek
txotxongiloen ikuskizuna eskaini zieten DBHko 2. mailako ikasleei, kultur astearen
baitan. Emakume guztiok eleberri grafikoan oinarrituta, El Salvadorren abortatzeagatik
zigortuak izan ziren lau emakumeren ahotsak azalarazi zituzten ikasleek, akordeoiaren
doinuaz lagunduta.

Klikatu goiko irudian bideo emanaldiaren sarrera ikusteko!
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KARTELEN LEHIAKETA
COVID-19aren erruz kultur asterik gabeko ikasturte baten ondoren, berriro ospatzeko
eta denok parte hartzeko gogoa genuen. Astea iragartzeko erabaki zen DBHko 1.
Mailako plastikako ikasleek kartel bat diseinatzea.
Kolorearen gaia aztertzen ari ginenez, kartela jarduerarekin lotzea pentsatu genuen.
Kartelean agertu behar zuen testua hauxe izan zen: «KULTURA ASTEA KOLORE
ASTEA”
Ikasle bakoitzak, alde
batetik,
eskuz
marraztu zituen bere
letrak, eta, bestetik,
abstrakzio bat egin
zuen gaiari buruz:
«Kolorearen
aberastasuna».
Collage-ren teknikak
kartela
osatzeko
erabili zuten. Kartel
guztiak
eskailera
nagusian itsatsi ziren,
horma-irudi handi bat
osatuz.
Horrela,
ikasle guztiek beren
lana erakutsi zuten. Kartel guztien artean lau aukeratu ziren erreproduzitzeko.
Aukeratutako lanak eskaneatu genituen eta institutuko zigilua gehitu ondoren zenbait
kopia egin ziren institutuko hainbat tokitan itsasteko.

11

SAN ADRIAN 6. ALBISTEA

2022/06/21

SHADOWING ESPERIENTZIA
EMAKUMEAK ETA LANBIDE HEZIKETA
3. DBH mailako 4 ikasle “Shadowing”
proiektu pilotuaren parte-hartzaileak
izan gara. Proiektu honek emakume
nerabeak
formazio
profezionalera
hurbiltzea du helburu, batez ere, STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics) zikloetara. Izan ere,
STEM zikloak oso ziklo maskulinizatuak
dira eta Shadowing proiektuak hori
aldatu nahi du.
Proiektu hau bi egun desberdinetan
egin genuen. Lehenengo egunean,
Astrabuduara joan ginen enpresa bat
bizitatzera. Bertan, enpresako langileek
zer egiten zuten azaldu ziguten eta
beraien bulegoak erakutsi zizkiguten.
Enpresako emakume guztiekin hitz egin
ahal izan genuen eta bakoitzak zer ikasi
zuen eta gure etorkizunerako eta
ikasketetarako aholku batzuk ere eman
zizkiguten.
Bigarren egunean, Tartanga lanbide
heziketa ikastetxera joan ginen. Ikastetxeko ziklo desberdin asko ikusteko aukera izan
genuen eta tailer batzuk egin genituen horietako hirutan. Bekeei eta ikastetxeko
proiektuei buruz ere hitz egin ziguten.
Ikasketak jarraitzean aukeratu ahal ditugun bide desberdinei buruz asko ikasi
dugu,baina, STEM-ekin lotutako enpresa eta ziklo askotan zein nolako emakume falta
dagoen ere ikusi dugu. Horregatik, gomendatzen diogu egoera hau aldatzea nahi duen
edozein emakumeri proiektu honetan parte hartzea, agian zuen etorkizunean ikastea
gustatuko litzaizueken zerbait topatzen duzuen.
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Parte hartzaileak:Ekiñe González, Gara Medrano, Uxue Santisteban; Uxue Pérez
Carballo

Idazlea: Gara Medrano
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KORRIKA TXIKIA 2022
HITZEKIN
Aurten, pandemia luzearen ostean, Korrika, Euskal Herri osoa zeharkatzen duen
euskararen aldeko ekitaldia, itzuli da. Amurriotik irten zen martxoaren 31n, eta
Donostian bukatu zen, apirilaren 10ean, 2.500 km inguru egin ondoren; Bilbotik
apirilaren 6an igaro zen, baina 21:00ak inguruan; beraz, guk ezin genuen Korrika
ofizialean parte hartu, baina, bai, Korrika Txikian.

Korrika Txikia apirilaren 4an igaro zen gure auzotik eta DBHko 1.mailako ikasleek
ere parte hartu zuten. Lekukoa eraman zutenak Euskara batzordeko kideak diren
Yaza eta Sara izan ziren. Institutua artistaz josita dagoenez, txalapartariak, Iker eta
Ibai, ere bertan izan ziren, animatzen.

Tipi-tapa, tipi-tapa egin ostean, denok elkartu ginen Eskurtze parkean. Giroa
alaitzeko, San Adrianeko ikasleak ez ziren falta izan. Hor aritu ziren, astebeteko
entsegu luzearen ostean, dantza eta dantza, musikaz blai.

Egun horretako bideoa ikusi nahi? Klikatu beheko irudian eta ikusi zein ondo pasatu
genuen!

EKIN EUSKARARI, EUTSI KATEARI!
GORA KORRIKA ETA GORA EUSKARA!
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AITOR ARANA IDAZLEA
BOOKTRAILERRAK LANTZEN
Maiatzaren 17an Aitor Arana idazle legazpiarra gurekin, DBHko 3.mailako
ikasleokin, egon zen. Haren bizitzaz, zaletasunez, lanbideaz, eta, batez ere, irakurri
dugun Maitasun sua liburuaz gehiago jakin ahal izan dugu. Bisita honetarako, guk
liburuko pasarte garrantzitsu batzuk irakurri genituen, galderak egin genizkion, eta,
azkenik, liburuan oinarritutako booktrailer bat ere erakutsi genion. Guztiari amaiera
emateko idazleak gure liburuak sinatu zituen. Topaketa interesgarria izan zen.
Eskerrik asko, Aitor! Hurrengora arte!

Klikatu hemen ikasleek egindako booktrailerra ikusteko:
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BIDAI KRONIKA
PORTUGAL EZBERDINA
DBH1eko ikasleak Euskera ikasgaian proiektu
Ni Juliet Guzman Rodrigez naiz, San Adrian institutuko 1.B mailako ikaslea. Klaseko
proiektu batean bideo bat egin behar genuen eta horrexegaitik sortu nuen bideo hau,
Portugalera egindako bidai baten kronika. Nire antza zeukaten marrazkiak erabilita
egitea erabaki nuen zuekin nagoela adierazteko eta hobeto ulertarazteko egiten eta
sentitzen nituen gauzak. Marrazkia egiteko prozezua sinplea izan zen: "Ibis paint"
aplikazioan egin nuen gorputza, eta

aurpegi desberdinak, ilea eta betaurrekoak

"Gacha Club" jokutik atera nituen.
Guztira, bideo osoa bi orduko lana
izan

zen.

batzuk

Bideoan
ere

tontakeria

sartu

entretenigarriagoa

nituen
izateko.

Orokorrean, bideoa egiten oso
ondo

pasatu

nuen

eta

asko

dibertitu nintzen. Orain zeuek
ikusi

eta

ea

zelan

pasatzen

duzuen!
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MIKOLETA IPUIN LEHIAKETA
BELAUNALDI BERRIKO IDAZLEAK
Ikasturte honetan ere Bilboko Udalak Rafael Mikoleta Ipuin
Lehiaketa martxan ipini du, XXXIV. edizioa, hain zuzen ere.
Bigarren Hezkuntzan bi kategoria bereizten dira: C kategoria,
1. eta 2. mailako ikasleentzat, eta D kategoria DBHko 3. eta
4. mailakoentzat. Gure institutuko DBH 2. eta DBH 3.
mailetako ikasleek parte hartu zuten, bakoitzak ipuin bat
idatziz gabonetan zehar. Maiatzean, lehiaketaren emaitzak atera dira eta hiru
irabazle izan ditugu: DBH 2.mailako Mikel Ortiz eta DBH 3.mailako Gara Medrano
eta Ekiñe Gonzalez.

Saritu guztiak Aburto alkatearekin, Arabiar Aretoan.
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Ekiñeren kasuan, bere lana argitaragarrien artean sailkatu da, beraz, hurrengo
ikasturtean beste ipuin bat idatzi eta ea sarituen artean sartzen den, horrela
irakurtzeko aukera

izango dugu, ez

etsi!

Ekiñe González

ZORIONAK hirukote egindako lanagatik!!!. Sari-banaketaren ekitaldia maiatzean izan
zen Arabiar Aretoan.
Ipuinak irakurri nahi badituzue, klikatu bakoitzaren argazkian:
Mikel Ortiz Ramírez

Gara Medrano López
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HAU DA GREEN
AGENDA 2030 ETA MARRAZKETA
Eskola Agendak 2030 proiektuak jasangarritasuna institutuaren errealitatera
hurbiltzen du. Esferak eta helburuak ezagutarazteko hainbat ekintza egin dira aurten.
Aldizkari honen aurreko alean “Zerutik baino ez da ikusten” arazo-egoerak, «Hau
da green» lehiaketako 2. saria irabazi zuela azaldu zen.
Esteka honetan sari-banaketaren bideo bat ikus dezakezue..
Arazo-egoera amaitzeko, GJHen 17 logoak marraztu behar ziren hondartza baten
harean.
Urtarrilaren 7an, Gabonetako oporren osteko lehen klase egunean, Marrazketa
Teknikoa I taldeko ikasleak Barinatxe hondartzara joan ziren 17 logo eta 5 esfera
irudikatzen zuen marrazki erraldoia egiteko. Batxilergoko 1. mailako Marrazketa
Teknikoko ikasleek ikasturte hasieran hondarrean marrazkiak egiteko irteera antolatu
zutenean, ezin zuten imajinatu “Hau da Green” lehiaketako finalistak bihurtuko zirenik.
Are gutxiago, horren ondo uztartuko zutenik ikasgelako lana, Agenda 2030 proiektuak
definitutako Garapen Jasangarriko 17 Helburuekin (GJH), izan ere, 17 ikasle dira 17
helburu garatzeko.
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MIKOLETA IPUIN LEHIAKETA
BELAUNALDI BERRIKO IDAZLEAK
Ikasturte honetan ere Bilboko Udalak Rafael Mikoleta Ipuin
Lehiaketa martxan ipini du, XXXIV. edizioa, hain zuzen ere.
Bigarren Hezkuntzan bi kategoria bereizten dira: C kategoria,
1. eta 2. mailako ikasleentzat, eta D kategoria DBHko 3. eta
4. mailakoentzat. Gure institutuko DBH 2. eta DBH 3.
mailetako ikasleek parte hartu zuten, bakoitzak ipuin bat
idatziz gabonetan zehar. Maiatzean, lehiaketaren emaitzak atera dira eta hiru
irabazle izan ditugu: DBH 2.mailako Mikel Ortiz eta DBH 3.mailako Gara Medrano
eta Ekiñe Gonzalez.

Saritu guztiak Aburto alkatearekin, Arabiar Aretoan.
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INFORMATIKAN TREBATZEN
WEB ORRIALDEAK DBH3N
Hirugarren mailako informatikako azken egunetan web orrialdeak sortu ditugu.
Ikasleek web orria garatzeko gaia aukeratu ahal izan dute. Hemen ikus ditzakezue
orrietako batzuk. Zuen gustukoak izatea espero dugu. Klikatu irudietan!
ASTRONOMIA (Asier Beasoain)

ANDORRA (Sócrates Lope)

HEARTSTOPPER (Ilargi Ibisate)
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GALTZAGORRI LEHIAKETA
BOOKTRAILERRAK

Liburu Gaztea Book trailer Lehiaketako sari banaketa ekitaldia ospatu zen
maiatzaren 20an Donostiako Tabakalerako Kutxa Kultur Plaza aretoan. Aurten
finalistak ere bertaratu ginen ekitaldira eta gure gelakideek streaming bidez jarraitu
ahal izan zuten.
Hantxe izan ziren Maite Gurrutxaga, Galtzagorri elkarteko zuzendaritza batzordeko
kidea eta Garbiñe Mendizabal, hizkuntza berdintasuneko zuzendari nagusia , besteak
beste. Horrez gain, ikasturte honetan lehiaketan epaimahai izan den Amaia Telleria
irakasle eta idazlea, eta irakurgai bat edo besteren editore den Unai Pascual. Beatriz
Egizabal antzezle eta umoregileak gidatu zuen ekitaldia eta Goya sarien pare jarri
zuen sariketa.
Ikasturte honetan San Adrian institutuko DBH 2. mailako lau ikasle finalistak izan gara
Emakume guztiok liburuaren Book trailerrarekin: Noa Hernandez, Junxi Lin, Nahia
Rivero eta Raquel Valle. Egun zoragarria pasatu genuen eta nahiz eta ez irabazi pozik
bueltatu ginen. Bizkaitik joan zen talde bakarra izan ginen eta oso esperientzia
aberatsa izan da guretzat.
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AGUR IRAKASLE MAITEAK
JOSERRA ETA AMAYA
Klaseko azken ostiralean urte asko gure artean egon eta gero, ikastetxeko bi lagun
agurtu ditugu. Amaia eta Joserra gure itsasontzitik jaitsi dira, baina ziur hamaika
proiektutan sartuta jarraituko dutela. Onena opa dizuegu.
Agur Joserra! Agur Amaya!
Faltan botako zaituztegu!

Ikasleen eta irakasleon bihotzean lekutxo bat hartu duzue, zuen eguneroko lan eta
umore onarekin. Urteetako zuen jardunak bere fruituak dakartza, ikasle guztiek haien
hurbiltasuna eta esker ona erakutsi nahi izan dizuete. Zelako momentu hunkigarria
ostiralekoa, jolastokian pasabidea egin eta txalo zaparrada galanta jaso zenuten.
Behean bideo-zatitxo bat daukazue, klikatu ikasleek egindako kartulinetan ikusteko!
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Bide batez, agur ere aurten utziko gaituzten ikasleei, bai ikastetxez aldatuko direlako,
bai gurekin etapa bat amaitu dutelako, bai bestelako proiektuak dituztelako gurekin
egindako ibilbideari jarraipen bat emateko edo eten bat egin behar dutelako. Zuek
guztiak gure ikastetxearen bizi-proiektuaren parte bereziki garrantzitsua zarete.
Ondo ibili!!
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