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……………….. Justifikazioa ………………..
Sistema heterokapitalista batean bizi gara, genero-identitatearen ikuskera
binario, zurrun eta baztertzailea sustatzen duena. Sistema arautzaile horrek, kontsumoproduktuen bidez (arropa, osagarriak, jostailuak), genero-adierazpenaren eraikuntzan
eragiten du.
Funtsezkoa da jakitea sistema honen barne hazten garela eta, beraz, gure
haurrak sistema horren arauen arabera hezten ditugula. Horregatik, biztanleria heldua
sentsibilizatzeak, errealitate horren makineriaz jabetzen diren ereduak edo
erreferenteak sortzen lagun dezake. Ondorioz, haurrek, aukera anitzagoak emango
dizkieten eredu malguagoak aurkitu ahal izango dituzte, hauetan identifikatu eta beren
burua eraikitzeko askatasun handiagoa izan dezaten. Azpimarratu behar da, asmoa ez
dela soilik haurrengan kokatzen, baizik eta ezinbestekoa dela pertsona helduok geure
buruak aztertzea eta gutariko bakoitzarengan sistemak norainoko eragina duen jakitea.
Kontsumo-produktuak sistema kapitalista heteropatriarkalaren tresna bat dira,
eta horren bidez, hizpide dugun sistema bitarra iraunarazten da. Sistema zurruna eta
baztertzailea, batere malgua ez dena, non nekez sartzen diren genero-adierazpen
guztiak. Merkatuaren azterketa labur bat egin ondoren, ikus dezakegu kontsumitzen
ditugun produktuei ere, eragiten dien sailkapen binarioa dagoela. Publizitatearen
makineriak, dendetako emakumeen eta gizonen sekzioak eta objektu ugariri (gonak,
makillajea, gorbatak…) esleitzen zaizkien karga sinbolikoek adin-tarte guztiei eragiten
diete, eta merkatuak eskaintzen dizkigun produktuen erabilera esklusiboa erakusten
digute. Sailkapen horrek hamaika inposizio eta indarkeria mota ekartzen dizkie bertatik
irteten direnei. Indarkeria horiek mailakatuak dira, eta gogortu egiten dira objektuen
arau-erabileretatik zenbat eta urrunago egon.
Bestalde, sormena eta material artistikoen erabilera presenteago eta
baimenduago edo legitimatuago dago haurtzaroan, baina hazten ari garen heinean eta
helduarora iristen ari garen heinean, prozesu sortzaileak albo batera uzten ditugu eta ia
modu esklusiboan prozesu kognitibo eta arrazionalei ematen diegu lekua. Honela,
helduarora iristen gara sormenerako, jolaserako, irudimena eta pentsamendu
dibergentea garatzeko dugun gaitasunarekin, murriztuta eta ia deuseztatuta.
Artea, gizartea eraldatzeko tresna gisa ulertzeak iruditegi berriak sortzea
ahalbidetzen du. Pertsona guztiek tresna hau erabil dezakete, errealitate berriak
sortzeko eta modu sortzaileago batean bizi ahal izateko, zinezkoagoak diren bizitzak
eraikiz.
Unitate didaktiko honetan luzatzen diren proposamenen bidez, sistema malgutu
eta belaunaldien arteko sinergia sustatu nahi da.
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……………….. Metodologia ………………..
Honela egituratuko da lana: birziklatutako eta eraikuntzarako materiala bilatu
eta aukeratuko da lan-eremua ireki aurretik. Hasieran, landu beharreko gaien azterketa
proposatuko da, sormen-lanaren garapen-fasera igaro aurretik. Amaitzeko, itxiera bat
egingo da bateratze-lan baten bidez.
Bi norabide edo asmo dituen jarduera da unitate didaktiko honetan garatzen
dena. Familia osatzen duten kideen bizi une ezberdinek, baldintzatuko dute proposatzen
diren ariketa honen garapena zein emaitzak, izan ere, kideen arteko sinergiak elikatuko
du planteatzen dugun lanketa. Estereotipoak eta, horrekin batera, generoari esleitutako
rolak bizitzaren momentu ezberdinen arabera eraikitzen eta aldatzen dira, eta horietako
asko familia-eremuan jaiotzen dira. Ariketa honen bidez, jakintza eta gaitasunen
elkartruke bat proposatzen dugu. Gehienetan, umeak izaten dira, helduak
desblokeatzen eta sormena garatzen laguntzen dutenak, haurrak bait dira euren
buruarekiko epaiketa maila baxuagoa dutenak eta arte material ezberdinekin kontaktu
handiagoa dutenak. Aldi berean, helduak izango dira proposatutako gaiari mamia
ateratzeko gaitasun handiagoa izango dutenak; genero estereotipoak eta kontsumo
produktu, eta hauetaz egiten dugun erabileraren inguruko hausnarketa eginez. Gogoeta
honek hain zuzen ere, begirada edo aukerak zabaltzearen alde egingo duen tresna
izango da, gure haurrak bizitza askeago bat bizitzea ahalbidetuz.
Zergatik birziklatutako materiala? Materialak modu iraunkorrean erabiltzeaz eta
berrerabiltzera animatzeaz gain, material birziklatuarekin lan egiteak kontsumoproduktuak desegiteko/deseraikitzeko aukera errazten du. Objektu horiek badute
esanahi konkretu bat proposamen honen bidez aldatu edo irauli ahal izango dutena.
Horrela, iruditeria estetiko eta korporal berri bat sortu ahal izango dute, generoestereotipoak apurtzen edo zalantzan jartzen saiatuz.
Ezinbestekoa da segurtasun-espazio bat sortzea, gaitasunak, sormena, alderdi
estetikoa eta pertsona bakoitzak aukeratzen duena epaituko ez dituen leku bat
ahalbidetzea. Genero-sistema binarioren arauek parte hartzen ez duten espazio bat.
Arteterapiak, epaiketarik gabeko espazio bat planteatzen du, bertatik
askatasunez adierazi ahal izateko. Hainbat material edo adierazpen artistikoren bidez,
gure barne-mundua modu sinbolikoan adierazteko aukera ematen du, ongizatea,
autoezagutza, eta adierazpen emozionala sustatuz. Jolas bat, esplorazio bat eta sormen
artistikoko lan bat proposatzen da, hainbat material eraiki, deseraiki eta aldatzeko
helburuarekin. Metodo horri esker, prozesuaren eta emaitzaren metaforak egin
ditzakegu, eta metafora horietan islatuta ikus gaitezke. Prozesu hori espontaneoa da,
eta hizkuntza arrazionaletik aldendu nahi du.
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Gorputza eta honetan parte hartzen duten alderdi estetikoak, munduari
adierazteko eta aurkezteko erabiltzen dugun ontzia dira. Honen bidez ikusten gaituzte,
eta, beraz, gorputza da, sortzeko, eraikitzeko eta esperimentatzeko lan-eremua eta
ezarritako arauak hautsi ahal izateko espazioa. Gure gorputzaren edo estetikaren bidez
egiten ditugun adierazpenak errespetatzea, eta horiei beraien lekua ematea, funtsezkoa
da pertsonen barneko mundua eta bakoitzaren emozioak askatzeko. Eta artea oso
hizkuntza indartsua eta bisuala da horretarako.

-

Nori doa zuzendua?

Unitate didaktiko hau Ikertzek antolatutako Hip Hip Urri! jardueraren barruan kokatzen
da, familiei zuzendutako tailerrak hain zuzen ere, eta hauetatik abiatuta, eraikia da
proposamen hau. Horregatik, unitate didaktiko hau familientzat pentsatuta dago, baina,
guztiz moldagarria da beste testuinguru batzuetara: eskolara (lehen hezkuntza eta
bigarren hezkuntza), egoitzetara edo beste edozein taldetara. Jarduera, adinari
dagokionez, ahalik eta talde homogeneoenarekin garatzea gomendatzen dugu.

……………….. Helburu didaktikoak ………………..
-

Artearen funtzioa zalantzan jartzea.

-

Hainbat material artistikorekin esperimentatzea.

-

Barne-mundua eta fantasia forma zehatzetan adieraztea erraztea.

-

Sormena eta irudimena sustatzea.

-

Espektroa balizko iruditegi berriei irekitzea.

-

Gure genero-adierazpena behatzea, zalantzan jartzea eta eraldatzea, irudiaren
eta kontsumo-produktuen bidez.

-

Aniztasuna aberastuko duten familia barruko elkarrizketak sortzea.

-

Arte garaikidea herritarrengana hurbiltzea.

-

Familian interakzioa, lankidetza eta sinergia bultzatzea, familiarteko eta
belaunaldien arteko loturak indartuz.

-

Kontsumoko produktuen birziklapena eta berrerabilera sustatzea.
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……………….. Oinarrizko kontzeptuak ………………..
•

Generoa: Eraikuntza sozial eta kultural bat da, jendartea bi generoetan banatzen
duena eta bakoitzaren rolak zeintzuk diren jaio aurretik ezartzen duena.

•

Heteroaraua: Gure jendartea, sistema binario batean oinarrituta dago. Honetan
gizon eta emakume heterosexualak aurreikusten dira. Horrekin batera azal zuria,
klase ertaina, eta familia tradizionalaren partaide izatea da aurkeztu izan diguten
eredu bakarra. Hau da, harremanak sortzeko patriarkatuan oinarritzen den
eredu tradizionala inposatzen du, sistema ekonomiko kapitalista sostengatzeko
eredu hau ezinbestekoa baita. Gure sexualitateak eta harremanak sortzeko
ahalmenak, berriz, ez dute zerikusirik eredu tradizional honekin.

•

LGTBIQ-fobia: LGTBIQ lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual eta queerrekiko
gizartean existitzen den bazterkeria, gorroto, intolerantzia, aurreiritziak… dira.
Arautik kanpo dagoen genero adierazpenak indarkeria hau jasotzen du.

•

Sistema binarioa: Gure gizartea bi sexutan banatuta dago, gizon eta
emakumeak. Sailkapen honek bi eredu horietatik at dauden gorputzak
baztertzen ditu, besteak beste, transak, marimutilak…

•

Genero nortasuna: Zer sentitzen garen, hots, gizon, emakume edo bestelako
sailkapen bat.

•

Sexu-biologikoa: Haurdunaldiaren zazpigarren asterarte ez da bereizketarik
ematen sexuan eta denok antzeko tuberkulu genitala dugu. Ugalketa-aparatuan
oinarrituta, arrak eta emeak gara, eta hauen arteko intersexualitate modu
anitzak daude.

•

Genero adierazpena: Gure jendarteak maskulinotzat hartzen du estereotipo
jakin bat, eta femeninotzat bestelako bat. Bitarte horretan denetik dugu:
emakumezko indartsuak, gizonezko lumadunak (gay izan edo ez izan).

•

Erakarpena: Gustukoa zer dugun. Neurri handi batean gure inguruneak
erakutsitakoaren araberakoa izaten da.
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……………….. Jardueren Sekuentziazioa………………..

- Hasierako fasea:
❖
Materiala bilatu: Proposamenarekin hasi aurretik, ondoren lantzeko erabiliko
dugun materialaren bilaketa egingo dugu, eta, beraz, materialaren atalean azaltzen den
birziklatutako eta eraikuntzako materiala bildu eta antolatuko dugu.
❖
Gaiak aurkeztu: “Genero adierazpena eta kontsumo produktuak” eta “Artea
eraldatzeko tresna”.
o Genero adierazpena eta kontsumo produktuak: Sexu-genero sistemak
kontsumo-produktuetan duen eragina eta horiek nola erabiltzen ditugun aztertuko da.
Sistema honek genero adierazpenaren eraikuntza baldintzatzen du, bi eraikuntza itxi eta
binariora mugatuz, askatasunez sortzeko aukera gutxi utziz.
Jarraian, hausnarketarako galderak eta irudiak proposatzen ditugu. Dinamikan parte
hartzen duen pertsona bakoitza galdera bakoitzari gutxienez hiru erantzun ematen saia
dadila gomendatzen dizuegu. Lehenik eta behin, banaka idatz ditzakezue, eta, gero,
hurrengo fasera pasatu aurretik, amankomunean jarri.

Zer da neska edo emakumea izatea?
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Zer da mutila edo gizona izatea?

Ba al daude bakarrik neskentzako diren jantziak? Eta mutileentzakoak
bakarrik direnak? Eta koloreak neskentzat edo mutilentzat direnak?
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Mutilen keinuak daude? Eta neskenak? Eta ilearen luzerak? Eta
kirolak? Ba al dago ezer neska edo mutilentzat esklusiboa dena?
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Erantzunak bateratu ondoren, eta aldez aurreko azterketa indartzeko asmoz, jarraian
agertzen diren bideoak ikustea proposatzen dugu. Adinaren arabera bereiziko ditugu,
proposamena zuzentzen zaion taldearen eboluzio-unera egokitzen saiatzeko, baina
komeni da dinamizatzaileak aurrez guztiak ikusi ahal izatea, analisia baliabide
gehiagorekin gidatu ahal izateko.

Bideoak:
o Nerabeak/Helduak:
“ROSA O AZUL”: https://www.youtube.com/watch?v=7r4glutrXL8

o Haurrak
“GIRLD AND BOY”: https://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU8

o Artea eraldatzeko tresna: Lanaren zati honekin amaitzeko, eta artea garapenfasean adierazteko erabiliko den hizkuntza izango denez, egokia iruditzen zaigu artearen
erabilera gizarte-eraldaketarako tresna gisa ere aztertzea.

Zer da artea? Zer diziplina ezagutzen dituzu? Zer erabilera eman
diezaiokegu? Zer mezu helaraz diezazkiguke? Zer da garrantzitsuagoa,
prozesua ala emaitza? Denok erabil dezakegu? Denok gara artistak?
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- Garapen-fasea:
❖ Materiala mahaietan prestatu: Garrantzitsua da materiala modu antolatu,
ikusgarri eta eskuragarrian jartzea, erakargarria izan dadin.
❖ Lehenengo argazkia: Lanean murgildu aurretik, bakoitzari gorputz osoko argazki
bat aterako diogu.
❖ Beroketa:
Bisualizazioa: Eraikuntzaren zatiari ekin baino lehen, begiak ixteko eta gorputz
osoan zehar ibilbide txiki bat egiteko denbora hartzea gomendatzen dizuegu. Gidatua
izan daitekeen bisualizazio horretan, kontzeptu desberdinak landuko ditugu, eta
bakoitzak sinbolikoki bere gorputzean leku bat, kolore bat, forma bat, mugimendu bat
emango die. Lan egiteko ideiak, beldurra/desioa eta femeninoa/maskulinoa izan
daitezke.
Bisualizazio honekin, sorkuntzarekin hasteko abiapuntu bat hartu nahi da.
Materialen, koloreen, formen eta kontzeptuen arteko lotura sinbolikoa praktikatzeko
balio du. Interesgarria da kontzeptuak kokatu diren gorputz-ataletako bat erabiltzea,
baita horien sinbolizazioa, kolorea, testura, pieza eraikitzeko materiala ere. Adibidez,
beldurra tripan kokatzen baduzu eta grisa bada, pieza bat egin dezakezu gorputzaren
atal horretan jartzeko eta kolore horretatik abiatu materialak aukeratzeko.
Proposamen honen forma edo ideiak, haurren adinera egokitu behar dira.
❖ Proposamen sortzailea: Lanaren zati honetan sortze prozesuarekin hasiko gara.
Hemen pieza bat eraikitzea izango da helburua, hau da, jantzi bat edo osagarri bat,
genero-estereotipoak edo emakume/neska eta gizon/mutila gisa sailkatzen gaituen
estetika arautzailea, irauli edo hautsi nahi dituena.
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-

Normalean zer nolako gauzak ez ditut aurkitzen dendetan?
Zer jantzi edo osagarri ez ditut aurkitzen esleitzen zaizkidan denden atalean
(emakumezkoena/gizonezkoena)?
Noraino ausartzen naiz nire irudia iraultzen, nire estetika aldatzen?

Pieza osorik dagoela jakiteko, gorputzean jarri eta kendu ahal izan behar dugu,
piezak berezko izaera izan behar du.
Materialen atalean azaldu ditugun material birziklatuak eta eraikuntza-tresnak
erabiliko ditugu. Ordubete inguru emango dugu lanaren zati hau garatzen.
❖ Azkenengo argazkia: Pieza amaituta dagoela uste dugunean, gorputzean jarriko
dugu argazki bat ateratzeko, ariketa hastean egin dugunarekin alderatzeko.

Lanari ekiteko kontuan hartu beharreko alderdiak.
-

Prozesu indibiduala da. Elkarri lagundu ahal diozue, baina bakoitzak bere lana
egingo du.

-

Epaiketarik gabeko gune bat eraikitzen saiatzea. Besteen lanaren inguruko
balorazioak ekidin, baita zu zeuk sortutakoa ez epaitzen saiatu zaitez. Honek
sortze prozesua asko erraztuko du.

-

Saia zaitez zalantzan jartzen zer iruditzen zaizun estetikoa edo ederra. Horrela,
aukera handiagoa izango duzu irizpide hori sortzeko eta eraldatzeko, normalean
oso zorrotza izaten baita.

-

Gozatu!
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- Itxiera fasea
Lanaren azken zatian, sormen-prozesua bateratzeko tarte bat eskainiko dugu.
Nolakoa izan da? Nola sentitu naiz? Zer kostatu zait gehiago? Zerekin gozatu dut
gehiago?
Eraikitako piezaren inguruko hausnarketa ere egin ahal izango da. Zer sortu dut?
Eroso sentitzen naiz egindako lanarekin? Nolakoa da nire harremana sormenarekin?
Zenbat apurtzen ditu genero-estereotipoak? Ba al dago desberdintasunik, nire generoadierazpenari dagokionez, lehen eta bigarren argazkien artean?
Espazio hau egokia izan daiteke gure genero-adierazpenaren bizipenari eta
estetikaren arauek gure pertsonarentzat dakartzaten mugei buruzko gogoetak jasotzeko
edo partekatzeko; horregatik, azpimarratu nahi dugu errespeturako eta ez epaitzeko
espazioa izan behar duela. Pertsona bakoitzaren prozesuaren alde positiboa
nabarmentzea da helburua.
Lanaren zati honetan, haurrentzako eta helduentzako planteatutako helburuak
bereiziko ditugu. Sortutako piezaren subertsiboari edo araudiari buruzko hausnarketa
helduei/nerabeei zuzenduta dago. Haurrentzat jolas bat proposatu nahi da, sormena
lehentasunezkoa izango dena eta iruditeria berriak ezagutzeko aukera emango diena.

……………….. Laburpena ………………..
1- Hasierako fasea:
- Materiala bilatu
- Proposatutako gaiak aurkeztu eta aztertu (galderak egin, bideoak ikusi…):
▪ Genero adierazpena eta kontsumo produktuak. Estereotipoak eta
aukerak
▪ Artea eraldatzeko tresna
2- Garapen fasea: Proposamen sortzailea
- Materiala prestatu
- Lehenengo argazkia agin
- Beroketa/Bisualizazioa
- Sortze prozesua
- Azkenengo argazkia egin
3- Itxiera fasea:
- Bateratze lana. Egindakoa eta prozesua aurkeztu
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……………….. Tailerra garatzeko materialak ………………..
Material birziklatuak aukeratzea, material desberdinen berrerabilpena
sustatzearen eta inguruko objektuen erabilera jasangarria egitearen aldeko apustua da.
Erabilera jakin bat ematen zaion objektu batetik abiatzea, eta hura deseraikitzea,
beste erabilera bat sortzeko, haiek nola erabiltzen ditugun hausnartzeko. Merkatuko
eskaintzarekin ez konformatzea eta norberak "do it your self" produktu desberdinak
egiten ikastea.
Lanean hasi aurretik materiala nola antolatu, lagungarria izango da sorkuntzaprozesuan. Horregatik, hori jartzeko orduan garrantzitsua da modu antolatu eta
ikusgarrian erakustea. Alde batetik, birziklatutako materiala jartzea gomendatzen dugu,
bestetik, material orokorra eta, bestetik, lotzeko materiala. Horrela, modu ordenatuan
arakatu ahal izango dira, eta horrek lagundu egingo du sortzeko orduan erabilgarri
dauden materialak kontuan hartzeko orduan.
Jarraian agertzen diren zerrendak adibide gisa proposatzen dira. Ingurune
hurbilean dagoenaren arabera hautatzea gomendatzen da.

o

Mota guztietako
material birziklatua

o

o

Material orokorra

Eraikitzeko
materiala

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arropa zaharrak (txikiena zein helduena eta emakume edo
gizonezkoena); berokiak, galtzak, botak, jantziak, gonak, bufandak,
pijamak, txanoak, jertseak, bainujantziak, kuleroak, galtzontzilloak,
bularretakoak…
Osagarriak: poltsak, belarritakoak eta bitxiak, eskularruak, ileordeak,
bainu txanoa, urpekaritza betaurrekoak, zapatak, betaurrekoak,
motxilak, zapiak …
Objektuak: jostailuak, telefono zaharrak, kazolak, kuxinak, palak,
aterkiak, saskiak, kutxak, argazki kamerak, kuboak, lore artifizialak,
pajitak, gurpilak, etxe tresna elektrikoak, kableak, sukalderako tresnak
…
Oihal mota ezberdinak: tul, Polipiel…
Plastikoa mota desberdinak
Papera, aldizkariak, Kartoia…
Margoak
o Argazki kamera edo Polaroid
Oihal errotulagailuak
o Kolore ezberdinetako espraiak
Aurpegiko makillajea
o Alanbrea
Brillantina
o Mahaiak
Velcro itsaskorra
o Zurezko pintzak
Bi aurpegiko zinta
o Sokak
Cello
o Trapillo
Barra-pegamentua
o Artaziak
Pistola termofusibleak
o Alikateak
Grapagailuak
o Alargadera
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……………….. Erreferentzia bibliografikoak ………………..

-

• Bideoak:
¿Qué significa hacer algo como una niña?:
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

-

HollySiz- The Light: https://www.youtube.com/watch?v=Cf79KXBCIDg
•

Ipuin, liburu eta film moreen gida', hezkidetza sustatzeko:

http://www.hikhasi.eus/Albistegia/20191206/Ipuin_liburu_eta_film_moreen_gida_he
zkidetza_sustatzeko_

-

• Blog:
Psicowoman: http://lapsicowoman.blogspot.com/p/recursos.html
•

Artikuluak:

-

Héroes que lloran y están hartos de pelear. Cuentos para construir otras
masculinidades desde la infancia: https://www.eldiario.es/nidos/heroes-lloranhartos-pelear-cuentos-construir-nuevas-masculinidades-infancia_1_6491231.html

-

Faldas para papa: https://www.pikaramagazine.com/2020/12/faldas-para-papa/

-

Lecturas rebeldes para infancias libres:
https://redjovencoslada.es/wpcontent/uploads/2020/11/Mi-libreria-dediversidad.pdf
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