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Ura elementu estrategikoa da nazioarteko auzietan, eta, ondorioz, funtsezko
elementu bihurtu da mundu-politikan. Alabaina, ez da ahaztu behar ura biziaren
oinarria eta ondare urria dela, gizakion eta ekosistemen onurarako arrazionalki
kudeatu behar dena. Ura erantzukizunez kudeatu behar dela esatean, munduak
ingurumen- eta gizarte-esparruetan dituen zenbait erronkari aurre egin behar
zaiola adierazi nahi da; hala nola, pobreziari, osasunari eta gatazkei.

Erronka horri erantzun nahian, UNESCOk koordinatzen duen Nazio Batuen
Erakundeko Ur Baliabideak Ebaluatzeko Munduko Programak (ingelesez,
WWAP) Ur Baliabideen Garapenari buruzko Nazio Batuen Txostena: ura
guztiontzat, ura bizitzarako argitaratu zuen 2003an. Txosten horretan, Nazio
Batuen 23 agentzia eta erakunde aritu dira lankidetzan, munduko ur gezaren
baliabideen egoerari buruzko ikuspegi globala emateko.

Testuinguru horretan, Unescocat-ek eta Caixa Catalunyaren gizarte-ekintzaren
baitako Territori i Paisatge Fundazioak «Ura XXI. mendean» izeneko poster-
bilduma prestatu du, txosten horretako datuetan oinarritutako proposamen
didaktikoa. «Ura XXI. mendean» zortzi posterren bilduma da, modu atsegin
eta ulergarrian ikus dezaten urari buruzko alderdi esanguratsu batzuk zer
egoeratan dauden munduan. Horretarako, urak osasunarekin, elikadurarekin,
ekosistemekin, hiriekin eta parte-hartzearekin zer-nolako harremanak dituen
lantzen da, besteak beste.

Baliabide horren erabilera errazteko, gida didaktiko hau osatu dugu: irakasleei
posterretako edukiak lantzeko orientazioak, proposamenak eta ideiak ematen
dizkie, jarduera dinamiko eta praktikoetan gauzatuta.

Hala poster-bilduma nola gida didaktikoa garapen iraunkorraren alde egiten
ari zareten hezkuntza-lanetan lagun izatea nahi genuke. Eta hala espero dugu.

Agustí Colomines
Unescocateko zuzendaria

Jordi Sargatal
Caixa Catalunyako Territori i Paisatge Fundazioko zuzendaria
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Ura XXI. mendean1



Nazioarteko testuingurua2

Ura funtsezko elementua da nazioarteko eztabaidetan. Horrek
gertakari ugari eragin du, guztiak ere mundu zabalean oihartzun
handikoak, eta munduko ur gezaren baliabideak erantzukizunez
eta arduraz kudeatzearen garrantzia azpimarratzeko eginak.
Horien arteko adibide batzuk dira, esaterako, 1994tik aurrera
eta Nazio Batuen Erakundeak bultzatuta urtero Uraren Munduko
Eguna ospatzea martxoaren 22an, eta 2003. urtea Ur Gezaren
Nazioarteko Urtea izendatu izana, bai eta 2005etik 2015era
bitarteko urteak Ekintzarako Hamarkada aldarrikatu izana ere,
«Ura, bizi-iturri» izenez. Horrez guztiaz gain, ura lehentasuneko
helburuetako bat da Milurtekoko Adierazpenean.
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«Ura, bizi-iturri» izeneko 2005-2015 Ekintzarako Nazioarteko Hamarkada aukera ezin hobea da,
nazioarteko komunitateak munduko uraren kudeaketari buruzko ikuspegi integrala hartzeko
aurrerapausoak eman ditzan, hurrengo belaunaldiei erabilera iraunkorra bermatu ahal izateko.

UN-Water

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren aldeko Nazio Batuen Hamarkadaren helburu nagusia garapen
iraunkorraren printzipioak, baloreak eta praxia hezkuntzaren eta ikaskuntzaren alderdi guztietan
integratzea da. Hezkuntza-ekimen horrek zenbait jarrera-aldaketa sustatuko ditu, etorkizunean
ingurumena babesteko eta ekonomiaren bideragarritasuna nahiz justizia soziala iraunarazteko
nahitaezkoak.

UNESCO

«Ura, bizi-iturri» izeneko Ekintzarako Nazioarteko Hamarkadaren
helburu nagusia Milurtekoko Helburuen artean urarekin zerikusia
duten konpromisoak bete daitezen lortzeko ekimenak bultzatzea
da; hain zuzen ere, «2015. urterako edateko ura eskuragarri
ez duten pertsonen kopurua erdira murriztea». Milurtekoko
Helburuak Nazio Batuen Erakundeko 191 estatu kideek hitzartu
zituzten, 2000. urtean egindako Milurtekoko Goi Bileran; hain
zuzen ere, munduko pobrezia murrizteko zenbait helburu dira.
Ura eta saneamendua eskuragarri izatea funtsezko auziak ditu
gizateriak, oinarrizko beste helburu batzuk lortzeko; hala nola,
gosea eta desnutrizioa errotik desagerraraztea, hezkuntza-
aukerak hedatzea, eta ingurumen-iraunkortasuna bermatzea.

Gure ustez, «Ura XXI. mendean» poster-bilduma 2005-2014
ekarpen garrantzitsua da Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren
aldeko Nazio Batuen Hamarkadarentzat; izan ere, hezkuntza-
baliabide garrantzitsua da, gizarte iraunkorragoak eraikitzen
parte hartzeko baloreak erakusten dituelako eta ekintza-
proposamenak egiten dituelako.



Deskribapena

Norentzat

Helburuak

Kontzeptuzko
edukiak

Prozedurazko
edukiak

Jarrerazko
edukiak

Curriculum-
egokitzapena

Posterren fitxa teknikoa3

50 x 70 zentimetroko zortzi posterrez osatutako bilduma eta gida
didaktikoa.

Posterrak 12 urtetik 18 urterako gazteei zuzenduta daude eta
hezkuntza formalean (lehen hezkuntzako, bigarren hezkuntzako
eta batxilergoko zentroak) eta hezkuntza ez-formalean (Inguru-
men Hezkuntzako zentroetan, gazteen taldeetan, elkarteetan
eta zentroetan, eta abarretan) erabil daitezke. Gida honetan
lehen hezkuntzako bigarren zikloko ikasleentzako jarduerak
proposatzen dira.

n Ur-baliabideak babesteko jarrera-aldaketa sustatzea
n Uraren gaineko kultura berri bat eraikitzeko baliabideak ematea,

bai mundurako, bai tokian tokiko ekintzen bidez
n Hausnarketa eta eztabaida piztea, uraren kudeaketari buruzko

alderdi sozialen, ekonomikoen, kulturalen eta ingurumenezkoen
gainean

n Ura, baliabide naturala
- Ur geza mundu zabalean: banaketa
- Uraren zikloa
- Ur gezako ekosistemak: presioak eta zerbitzuak

n Ura, osasuna eta bizi-kalitatea
- Ura izateko eskubidea
- Desoreka sozialak

n Uraren erabilerak
- Ura eta elikadura
- Ura eta hiriak
- Gatazkak, uraren erabilera dela-eta

n Uraren kudeaketa eta gizartearen parte-hartzea

n Informazioaren analisia
n Taulen, grafikoen eta mapen interpretazioa
n Zifren analisi konparatiboa
n Kontzeptuak lotzea
n Zenbait geografia-eremutako egoerak konparatzea
n Urarekin loturiko zenbait gairi buruzko hausnarketa eta eztabaida

n Ur-ekosistemekiko interesa eta errespetuzko jarrerak piztea
n Ura neurriz gain kontsumitzearen aurka sentsibilizatzea, bai eta

edateko ura eskuragarri dutenen eta ez dutenen arteko desoreken
aurka ere

n Norberaren bizi-estiloari ikuspegi kritikoz begiratzea
n Ura era eraginkor eta arduratsuan erabiltzeko konpromiso

pertsonala garatzea
n Ur-baliabideen babesa eta uraren kudeaketa iraunkorra bultzatzeko

ekintzak sustatzea

n Ingurunearen Ezaguera: hidrosfera eta uraren zikloa; giza espeziea
natura eraldatzen duen agente modura; natura zaintzea

n Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezaguera: norbanakoen eta
taldeen eskubideak eta betebeharrak; ingurune fisikoa, paisaiak
eta giza sistemak
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Proposamen didaktikoak4
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Idatzi egunean zehar ura erabiliz egiten dituzun gauzen zerrenda.

Pentsatu al duzue inoiz zertan gastatzen dugun ura etxeetan? Taula honetan,
etxeetako gutxi gorabeherako ur-kontsumoari dagozkion datuak ikusi ahal
izango dituzue.

1. posterra
«Ura, ezinbesteko baliabidea»

Pentsa ezazue egunean zenbat aldiz egiten duzuen jarduera horietako bakoitza
zuen etxeetan. Kalkulatu eta idatzi azken zutabean zuen etxeetako kontsumoa.

Zenbat litro gastatzen dira egunean zuen etxean gutxi gorabehera?

Guk jasotako datuak, zenbait iturritan oinarrituta.

Edan

Hortzak garbitu
txorrota irekita
txorrota itxita

Dutxatu
txorrota itxi gabe
txorrota itxiz

Bainatu

Bizarra kendu
(txorrota irekita)

Komun-ontzia

Ontziak eskuz garbitu

Ontzi-garbigailua

Garbigailua

Autoa garbitu
(mahukarekin)

JARDUERA KOPURUA
(litrotan)

2-3

20
2

100
20

200-300

40-75

6-10

10-120

20-200

60-250

500

GUZTIRA

ZURE ETXEAN
EGUNERO

PERTSONA-
KOPURUA
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Ikasgelako kide guztiek jasotako datuak alderatu. Zein da uraren kontsumoa gehien
handitzen duen jarduera edo etxe-tresna? Zein jarduera edo etxe-tresna utz ditzakegu
alde batera eta zein ez?

Ura xahutzen duzuen jakin nahi al duzue? Aldera ezazue kalkulatu duzuen kontsumoa
datu hauekin: NBEren ustetan eguneko 70 litro nahikoak dira eguneroko
jarduerak egiteko, gure ongizatean inolako aldaketarik jasan gabe. Horrez gain,
pertsonako eta eguneko gutxienekoa 20 litro direla dio.

Irakurri arretaz esaldi hau:
«Herrialde garatuetan jaiotako haurrek garapen-bidean dauden herrialdeetakoek
baino ur gehiago kontsumitzen dute: 30-50 aldiz gehiago.»

Egunero kontsumitzen duzuen ur-kantitatea zati 30 (edo 50) eginez gero, zenbat
ur geratzen zaizue? Aipa ezazue zer egiten jarraituko zenuketen eta zer egiteari
utziko zenioketen. Erabaki horiek izango al lukete eraginik zuen bizi-kalitatean?

Zer egin dezakete norbanakoek edo taldeek ura aurrezteko? Egin hiru proposamen
etxeko ur-kontsumoa gutxitzeko eta beste hiru nazioartean aplikatzeko.

20 litro

70 litro
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Erreparatu posterreko argazkiei, eta azaldu noiz ageri den ura solido-egoeran,
noiz likido-egoeran, eta noiz gas-egoeran.

Argazkiek irudi bidez azaltzen dute uraren zikloa. Hemen duzue zikloaren
eskema bat: saiatu azaltzen urak zer ibilbide egiten duen naturan eta ziklo horretan
zehar zer egoera-aldaketa izaten dituen:

Bilatu hiztegian hitz hauen esanahia eta kokatu eskeman:

Ebapotranspirazioa

Prezipitazioa

Isurketa

Iragazketa

Solidotzea

Lurruntzea

2. posterra
«Uraren mundua ezagutuz»

1

2

3

4

5

6



9 
U

ra
 X

XI
. m

en
de

an

Zergatik deitzen ote zaio «ziklo»? Zer da ziklo bat? Egin 4 edo 5 pertsonako
taldeak eta adostu taldeka definizio bat. Ondoren, aipatu ozen talde bakoitzaren
definizioa.

Orain, erreparatu posterrean ageri diren ur-mota bakoitzaren ehunekoei.
Lotu gezien bidez bi zutabe hauek: uraren zer egoerari dagokio ehuneko
bakoitza? (ehunekoak munduan dagoen ur guztiari dagozkio, gezari zein
gaziari). Egin ariketa bakarka eta amaitutakoan alderatu zuen erantzunak
gainerakoen erantzunekin:

Ur-mota horietatik zein erabil dezakegu gure eguneroko kontsumorako?

Zergatik ez da erabiltzen kasko polarretako ura giza kontsumorako? Eta lurpeko
ur sakonak?

%

% 0,00 1

% 2,52

% 0,009

% 97,47

Ur-mota

itsasoko ura

lurruna

gainazaleko ur geza

izotza, elurra eta lurpeko urak
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Azaldu honako esaldi hau:
«Edateko ura izatea eta hondakin-urak tratatzea ezinbestekoa da gizakion
beharrak asetzeko eta bizitza duina bermatzeko.»

n Zer esan nahi du edateko urak?
n Zertaz ari da gizakion beharrak aipatzen dituenean? Idatzi zerrenda bat.
n Zertaz ari da «bizitza duina» aipatzen duenean? Esan ozen guztien erantzunak

eta saiatu kontzeptua definitzen.

Erreparatu posterreko bi grafikoei; lehenengoak edateko urik ez duten pertsonen
ehunekoa adierazten du, eta bigarrenak, saneamendu-zerbitzurik gabe bizi
direnena.

n Ba al dakizue zer esan nahi duen «saneamendu-zerbitzuak»? Azaldu zuen
hitzekin.

n Zein dira edateko uraren falta eta saneamendu falta gehien pairatzen dituzten
kontinenteak?

n Zer egin dezakete ura izateko? Zer egingo zenukete zuek egoera horretan
egonez gero?

n Zergatik ez dira ageri diagraman Iparramerika eta Ozeania?

Hondakin-urak ur zikinak dira, edota etxeetan, nekazaritzan eta industrietan
erabilitako urak. Hori kontuan hartuz:

n Egin urak zuen etxeko txorrotatik naturara itzultzen den arte egiten duen bidea.
Grafikoki egin dezakezue.

Urak, naturara itzuli baino lehen, igaro behar al du prozesuren bat? Zergatik? Zer
gertatuko litzateke naturara iritsi baino lehen tratatuko ez balitz? Zure ustez,
norbaitek tratatu gabeko ur hori erabiliz gero osasun-arazoak izango al lituzke?
Beherakoa da haur txikien heriotzaren arrazoi nagusietako bat: urtero 1,8 milioi
haur hiltzen dira beherakoaren ondorioz. Zein ote dira horren arrazoiak?
Zer egin beharko genuke arazo larri horri aurre egiteko?
Aipatu taldean emandako erantzunak eta egin arazo horri aurre egiteko proposamen
bateratu bat.

3. posterra
«Ura izateko eskubidea,
osasunerako eskubide»



1

2

3

4

5

6

Orain, bilatu zein diren igaro beharreko prozesuak ura edateko moduan egon dadin.
Hemen duzue edateko uren araztegi baten eskema:

Identifikatu zati bakoitza eta jarri dagokion zenbakia.

Ikatz-filtroa

Dekantagailuak

Irteer-tanga

Bilketa

Hondar-filtroa

Nahasketa-ganberak

Zuen eskolatik gertu araztegiren bat egonez gero, interesgarria litzateke bertara
irteera bat egitea.
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Poster honetan, ur gezako ekosistemak baino ez dira aipatzen. Ba al dakizu
zergatik?

Ur gezako ekosistemetan, ondoren ikus ditzakezuen irudietan ageri diren
inguruneak daude. Jarri bakoitzari bere izena eta esan nondik hartzen dugun gure
behar guztiak asetzeko erabiltzen dugun ura (pertsonentzako, nekazaritzarako,
industriarako, garraiorako, energiarako eta abarretarako erabiltzen duguna).

4. posterra
«Ekosistemak eta ura»
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Begiratu posterrari: gezi berdeek gizakiok lortzen ditugun baliabide eta zerbitzuak
irudikatzen dituzte, eta laranja-koloreko geziek ur gezako ekosistemek jasaten
dituzten presioak adierazten dituzte. Egin zerrenda bat berdez idatzitako hitzekin
eta beste bat laranja-kolorekoekin. Ez ahaztu izenburuak ere idaztea.

Orain, irakurri:
Rift haraneko (Afrikako erdialde-ekialdean) ur gezako arrain-espezie
endemikoetako asko desagertu egin dira azken hamarkadetan. «Endemiko»
hitzak esan nahi du espezie hori toki horretan soilik bizi dela. 1970 aldera,
Victoria lakuan Niloko perka sartu zuten elikagai modura, eta horren ondorioz
desagertu dira espezie horiek. Niloko Perka sartu baino lehen, arrain ziklidoen
300 espezie baino gehiago bizi ziren Victoria lakuan. Perka, ordea, arrain
endemikoen harrapari izugarria suertatu zen. (Planeta Bizia izeneko txostenean
oinarritutako testua).

Gezi berdeekin egin duzuen zerrendari erreparatu eta esan zerk azaltzen duen
1970 inguruan Niloko perka sartu izana.

Laranja-koloreko geziekin egindako zerrendari erreparatu eta esan zerk azaltzen
duen Victoria lakuko arrain endemikoen desagerpena. Zein hitzek du «endemiko»
hitzaren kontrako esanahia?

Hori egin ondoren, egin 4 edo 5 pertsonako taldeak eta saiatu baliabideak,
zerbitzuak eta presioak zer diren azaltzen. Gehituko al zenioke beste ezer zerrendari?
Ondoren, esan zuen definizioak eta aurkitu dituzuen adibide berriak gainerakoei.

Zer egingo zenukete presioak desagerrarazteko, edo gutxienez, horien ondorioak
gutxiagotzeko? Eztabaidatu taldeka zer erabaki hartuko zenituzketen ur gezako
ekosistemak babesteko.
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Irakurri esaldi hau:
«Giza kokalekuak dira uraren kutsaduraren faktore nagusiak».
¿Zer esan nahi dugu «giza kokalekuak» aipatzen ditugunean?
Eta zer esan nahi du esaldi osoak? Eztabaidatu guztien artean zer esan nahi duen.

Ordenatu giza kokaleku hauek txikienetik handienera (behar izanez gero, erabili
hiztegia):

Baserria

Mega-hiria (megapolia)

Herria

Hiria

Hiribildua

Metropolia

Erreparatu posterreko erdialdeko grafikoari. Gaur egun landa-eremuetan bizi
den pertsona-kopurua (%52) eta hirian bizi dena (%48) irudikatzen ditu, bai
eta hemendik 25 urtera leku bakoitzean biziko dena ere (munduko biztanleen
%60 hirietan biziko da eta %40 landa-eremuetan).

Egin bi grafiko zirkular datu horiek erabiliz (bat 2006. urteko datuekin eta bestea
2030ekoekin). Margotu grisez hirietako biztanleei dagokien zatia eta berdez
landa-eremuetakoei dagokiena. Ondoren idatzi legenda bat.

Gaur egun non bizi da jende gehiago, landa-eremuetan edo hirietan? Urte gutxi
barru gauza bera gertatuko al da? Zergatik ote da horrela?

Posterrean honako hau irakur daiteke: «Gero eta jende gehiago bizi da hirietan.
Beraz, edateko uraren eta tratatu beharreko hondakin-uren bolumena ere
handitzen ari da». Saiatu azaltzen zer den hondakin-urak tratatzea, zer esan nahi
duen eta zergatik egiten den. (Gogoratu 3. posterra).

5. posterra
«Hiriak, ur-kontsumitzaile erraldoiak»
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Eskuineko grafikoari buelta eman diogu (txorrotako ura eta estolderia dituzten
hirietako etxebizitzen proportzioa adierazten du):

Zer kontinentetako hirietan daude txorrotako urik gabeko etxe gehien? Zer
kontinentetako hirietan daude saneamendu-sistemarik gabeko etxe gehien, erabili
ondoren ur zikinak bildu ahal izateko?

Etxeetan erabiltzeaz gain, zertarako erabiltzen dugu ura hirietan? Egin zerrenda
bat guztion artean. Jarduera horietako zeinek zikintzen dute ura?

Eta, orain, itzul gaitezen hasierara: «Giza kokalekuak dira uraren kutsaduraren
faktore nagusiak». Hobeto azal al dezakezue orain esaldia? Idatzi esaldiaren
esanahia zuen hitzekin.

Txorrotako ura duten etxebizitzak

Estolderiara konektatuta dauden etxebizitzak

% 0

% 40

% 60

% 80

% 20

Afrika Asia Latinoamerika
eta

Karibea

Ozeania Europa Iparramerika

% 100
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Pentsatu al duzu inoiz zenbat ur behar den, kontsumitzen dituzun elikagaiak
ekoitzi ahal izateko? Aztertu posterra (edo beheko grafikoari) eta kalkulatu zenbat
ur behar den 100 gramo haragiz, 100 gramo frutaz eta 100 gramo patataz egindako
bazkari bat egiteko.

Nola azalduko zenukete elikagai batzuen eta besteen arteko desberdintasuna?
Kontuan izan bertan adierazten den ur-kantitatea birtuala dela; dendara iristen
den arte, produktu bat ekoizteko eta eraldatzeko erabiltzen den ur-kantiatea.
Esate baterako, zerrenda bat egin dezakezue hazi bat landatzen dugun unetik
landarea merkatura iritsi arte egiten duen bidearen urratsak aipatuz, eta beste
bat, txahal bat jaiotzen denetik harategira iritsi arte egiten diren urratsak azalduz.

Azken aldian, adituak dieta mediterraneo tradizionalaren aldeko apustua egiten
ari dira. Dieta horretan zerealek, barazkiek eta fruituek garrantzi handia dute
eta ez hainbeste azken urteetan gure elikaduran gailentzen ari diren haragi
eta gantzek. Zuen ustez, dieta hori gure osasunarentzat onuragarria izateaz gain,
onuragarria al da gure planetarentzat ere? Zer onura ekarriko lizkioke? Azaldu
taldeari norberaren ideiak eta idatzi guztion artean ateratako ondorioak jasotzen
dituen txosten bat.

6. posterra
«Ura, elikagaien oinarria»

Behi-haragia Ardi-haragia Granjako
hegaztiak

Zerealak Fruitu
zitrikoak

Palma-olioa Lekaleak,
sustraiak eta
tuberkuluak

1.0002.0001.0001.5006.00010.00015.000

ZENBAIT ELIKAGAI EKOIZTEKO BEHARREZKOA DEN UR-KANTITATEA (kilo bakoitzeko litroak):
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Begiratu munduko desnutrizioaren mapari. Zuen ustez, urik ez izatea erabakigarria
al da elikadura osasuntsua izateko? Alderatu mapa hori munduko mapa politiko
batekin eta egin zerrenda bat desnutrizio-maila handiena duten herrialdeen izenekin.
Ondoren, bilatu herrialde horiei buruzko informazioa eta saiatu arazoa desagerra-
razteko edo gutxitzeko proposamenak egiten.
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Arro hidrografiko deritzo ibai berberera doan euri-ura jasotzen duen lurraldeari.
Arro bateko urak bi modutara banatu behar dira: erabileretarako (etxeetarako,
industrietarako, nekazaritzarako) eta erabiltzaileentzako, hau da, arro horretan
bizi eta lan egiten duten pertsona guztien artean.

Kokatu zuen herria edo hiria Iberiar penintsulako arro hidrografikoen mapan. Zein
arro hidrografikotakoa da?
Orain, kopiatu landare-paperean maparen ingerada (penintsularen silueta) eta
zuen arro hidrografikoaren mugak.
Jarri hurrengo orrialdeko probintzien maparen gainean. Zuen arro hidrografikoak
probintzia bakarra hartzen al du, edo probintzia bat baino gehiago?
Bilatu zuen arro hidrografikoko probintzien izenak eta idatzi bakoitzaren hiriburua.

7. posterra
«Ondasun urria eta partekatu beharrekoa»

Ebro

Aus
de granja

Aus
de granja

 ARRO HIDROGRAFIKOEN MAPA

Ekialdeko
Pirinioak

Levante

Segura

Hegoaldeko
arroa

Guadalquivir

Tajo

Duero

Iparraldeko
arroa

Guadiana
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Orain, erreparatu Ebroko arroari (zuena ez bada), eta egin gauza bera. Zein dira
Ebroko arroko probintziak? Egin zerrenda bat.
Ibaiaren goiko aldean bizi diren pertsonek behar baino ur gehiago gastatuko balute,
edo ura kutsatuko balute, ibaiaren beheko aldeko biztanleek arazoak izango al
lituzkete? Zein?

Arro bat bi herrialdetan edo gehiagotan hedatzen bada, mugaz haraindiko arro
hidrografikoa dela esaten dugu. Mapako zein arro dira mugaz haraindikoak?
Orain behatu posterreko mapari. Nazioarteko zenbat hitzarmenek dute eragina arro
horietan?
Bilatu, mapa politiko baten laguntzaz, planetako ibai nagusiak.
Idatzi ibai horiek zeharkatzen dituzten herrialdeen izenak.
Lana taldeka egin dezakezue eta talde bakoitzak Lurreko ibai handietako bat
azter dezake.

Ikusi ahal izan duzuen modura, mugaz haraindiko arroak asko dira. Zer gertatuko
da arro horietako biztanleek kontuan ez badute ura partekatu beharreko ondasun
urria dela?
Zorionez, gaur egun gehiago dira lankidetza-kasuak, liskarrak baino. Hori
adierazten du, hain zuzen ere, posterreko grafikoak. Aztertu grafikoa guztien
artean eta egin laburpen bat, uraren banaketa bidezkoa izan dadin lortu beharrekoak
azalduz.

Aus
de granja

Aus
de granja

PROBINTZIEN MAPA

Aus
de granja

Aus
de granja

FRANTZIA

Aus
de granja

Aus
de granja

PORTUGAL
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Irakurri posterreko esaldia: «Uraren kudeaketan denek hartu behar dute parte:
erabiltzaileek, plangintza-egileek, politikariek… Kudeaketa guztion parte
hartzean oinarritzen bada, erabilera eraginkorra eta orekatua izango da, eta
ingurumenarekiko errespetuzkoa».

Azaldu, zuen ustez, zer esan nahi duten hitz hauek eta, 4 edo 5 pertsonako taldeetan
jarrita, adostu bakoitzaren definizioa. Amaitzen duzuenean, azaldu zuen definizioak
gainerako ikaskideei:
n eraginkorra
n bidezkoa
n ingurumenarekiko errespetuzkoa

Ados al zaudete esaldiaren lehen zatiarekin? Zergatik aipatzen da posterrean
garrantzitsua dela uraren kudeaketan guztiok parte hartzea?

8. posterra
«Uraren kudeaketan parte hartzea»

Orain, zuen eskola aztertuko dugu. Nork erabiltzen du ura eskolan? Zergatik
erabiltzen du? Eta zuen eskualdean, nork erabiltzen du? Bete honako taula hau:

Eskolan

ERABILTZAILEAK ERABILERAK

Eskualdean
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Itzul gaitezen 7. posterreko adibidera: Goiko mapan Ebroko arroa duzue.
Demagun arroko iparraldeko eskualdeetako nekazariek eta abeltzainek ur
gehiegi gastatzen dutela eta ura kutsatzen dutela. Horren ondorioz, arroko
hegoaldeko biztanleek arazoak izango lituzkete. Nola konpon lezakete arazoa?

Egin taldeak eta sortu eztabaida bat: batzuk iparraldeko eskualdeetako nekazarien
eta abeltzainen azalean jar zaitezkete, eta besteak, hegoaldekoen azalean.
Horrez gain, arroko herri eta hirietako alkateen, industrialarien eta biztanleen
papera ere har dezakezue. Talde bakoitzak bere beharrak, kexak eta proposamenak
azalduko ditu, arazoari guztientzat egokia den irtenbidea bilatzeko.

Katalunia

Aragoi

Nafarroa

Errioxa

EAE
Gaztela
eta Leon

Gaztela-
Mantxa

Valentziako Erkidegoa

Kantabria



Egokitzen al zaio posterren edukia lehen hezkuntzako bigarren
zikloari?

Erakargarria al da posterren diseinua?

Posterren informazio grafikoa ulergarria al da?

Egokiak al dira posterrak ikasgelan curriculum-programazioa lantzeko?

Piztu al dute ikasleen interesa?

Lanerako tresna praktikoak izan al dira posterrak?

Eman al dizute posterrek lan globala eta tokikoa egiteko aukera?

Zenbateraino dira posterrak kontzeptuak lantzeko lagungarri?

Zenbateraino dira posterrak prozedurak lantzeko lagungarri?

Zenbateraino dira posterrak baloreak lantzeko lagungarri?

Baliagarriak al dira posterrak ikasleak kontzientziatzeko?

Laguntzen al dute munduan uraren egoera oro har zein den
ulertzen?

Laguntzen al du gida didaktikoak posterretako edukiak
lantzen?

Asko Nahikoa Gutxi Batere
ez

Aipatu gehien gustatu
zaizkizun hiru alderdiak:

Aipatu zure ustez hobetu
daitezkeen hiru alderdi:

Gomendatuko al zenieke
poster-bilduma hau lanki-
deei? Eta gida didaktikoa?

Oharrak:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ebaluaziorako galdetegia, irakasleentzat5
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Biziki eskertuko dizuegu galdetegi hau bete eta faxez Unescocatera (93 457 58 51) edo Territori i Paisatge Fundaziora
(93 484 73 64) bidaltzen baduzue.



n UNESCO Etxea: http://www.unescoetxea.org

n Unescocat: http://www.unescocat.org

n Territori i Paisatje Fundazioa: http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge

n UNESCO: http://www.unesco.org

n Nazio Batuen Erakundea: http://www.un.org

n Ur Baliabideen Garapenari buruzko Lehen Mundu Txostena:
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indice.shtml

n Ur Baliabideak Ebaluatzeko Munduko Programa:
http://www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml

n Ekintzarako Nazioarteko Hamarkada, «Ura, bizi-iturri» (2005-2015):
http://www.un.org/waterforlifedecade/

n Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren aldeko Nazio Batuen Hamarkada
(2005-2014): http://www.unesco.org/education/desd

n UNESCOren Uraren Ataria: http://www.unesco.org/water/

n Uraren Munduko Eguna: http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index_es.shtml

n Ur Gezaren Nazioarteko Urtea: http://www.wateryear2003.org/es/

n Uraren Munduko Foroa: http://www.worldwaterforum.org

n Planeta Bizia txostena, 2004: http://www.wwf.es/planeta_vivo04.php

n Nazio Batuen Milurtekoko Garapen Helburuak:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html

n Urari buruzko informazioa (UNESCO):
http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/index_es.html

n Uraren Atariaren buletina:
http://www.unesco.org/water/news/newsletter/index_es.html

n Urari buruzko hezkuntza-materialak. Uraren Atariaren buletina, 120. zk. (2005eko
azaroaren 18koa): http://www.unesco.org/water/news/newsletter/120_es.shtml#news_1

n Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren aldeko Hamarkada (2005-2014) ezartzeko
eskema: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf

n Giza garapenari buruzko txostena, 2006. Urritasunetik harago: boterea, pobrezia
eta uraren munduko krisia:
http://hdr.undp.org/hdr2006/report_ct.cfm

n Ura, guztion ardura. Ur Baliabideen Garapenari buruzko Nazio Batuen Bigarren
Txostenaren laburpen exekutiboa:
http://www.unescocat.org/ct/docs/resumexecutiuWWDR2.pdf
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Gehiago jakiteko6



© ideia eta edukiena: Unescocat - Kataluniako UNESCO zentroa
© jatorrizko edizioarena: Unescocat - Kataluniako UNESCO zentroa eta Territori i Paisatge Fundazioa
© diseinuarena: Clic Traç, sccl.
© argitalpen honena: UNESCO Etxea, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa eta URA

«Ura XXI. mendean» poster-bilduma eta irakasleentzako
gida didaktikoa eskuragarri daude webgune hauetan:

http://www.postersaigua.cat/
http://caixacatalunya.es/territoriipaisatge
http://www.unescoetxea.org/
http://www.uragentzia.euskadi.net/
http://www.consorciodeaguas.com/

Gida didaktiko hau DIN A4

formatuan eduki nahi iza-

nez gero, %124 handituz

inprimitu behar da.


