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1.1. AURKEZPENA

1. sarrera

Finantzetako oinarrizko hezkuntza
lehen hezkuntzako bigarren zikloan
eta bigarren hezkuntzan sartu da
hezkuntza-sisteman. 2005 eta 2007
artean, Ekonomiako Lankidetza eta
Garapenerako Erakundeak (ELGE)
eta Europako Batzordeak finantzaprestakuntzaren aldeko iritzia eman
zuten, eskolatik hasita, eta 2008an
Espainiako Bankuak eta Balore
Merkatuaren Batzorde Nazionalak
Finantza Hezkuntzako lehen Plana
abiarazi zuten, gai horrekin loturiko
edukien proposamena eginez. Aldi
berean, beren finantza-hezkuntzako
programak garatzen eta ikastetxeetan
ematen hasi ziren banku-erakunde
tradizionalak.
Europako Batzordearen arabera,
eskola-eremuan, finantza-hezkuntza
izango litzateke “ezagutzak eta
balioak irakastea, ikasleek finantzaerabaki informatuak eta zentzuzkoak
har ditzaten beren eguneroko
bizitzan, eta beren bizitzan zehar
izango dituzten oinarrizko finantzaerronketarako prestatzea”.
Finantzek eragin handia dute
gizarte mota baten edo bestearen
eraketan. 2008ko irailean, XXI.
mendeko lehen finantza- eta
ekonomia-krisi handia deklaratu
zenean, agerikoago egin zen
finantza-eragiketen eta bankueragiketen giza inplikazioei,
inplikazio sozialei eta etikoei buruzko
hausnarketa-prozesu kolektiboa.
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Finantza etikoek eta alternatiboek
Ekonomia Sozialak eta Solidarioak
sustatzen dituen erantzunetako bat
izan nahi dute sistema kapitalistaren
egiturazko ekitaterik ezaren arazoari
aurre egiteko, krediturako eskubidea
bermatuz eta aurrezpena eragin
sozial positiboa duten proiektuetara
bideratuz.
Euskadin finantza etikoen esparruan
lan egiten dugun erakundeek,
Finantzaz Haratago sarea sortuta,
Finantzetako Hezkuntzari buruzko
hausnarketa bultzatu nahi izan dugu
gure ikuspegitik. Era berean, Gizarte
Eraldaketarako Hezkuntza (GEH)
lantzen dugun erakundea garenez,
herritartasun globalaren kontzientzia
bultzatu nahi dugu, bai eta
proposamen alternatibo solidarioetan
parte hartzea ere, hala nola giza
garapen jasangarriaren sustapen
lokal-globalerako finantza etikoen
tresnak.
Jakin badakigu ekonomia eta
finantzak Euskal Herriko eta Estatu
espainiarreko herritarren zati handi
batek gainditu gabeko irakasgaia
direla. Hori gure hezkuntzasisteman finantza-hezkuntza
sartuta konpondu nahi izan den
arren, oraindik ere ez da behar
adina baloratzen, nahiz eta gure
bizitzetan egunero eragina izan
arren. Irakasgai-zerrenda, aurretiaz,
erakargarritasun txikikoa izan
daitekeela ulertuta, finantzetan
hezteko beste modu batzuk bilatzen
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ditugu sarean. Forman ez ezik,
funtsean ere.
Bere bidearen hasieratik, Finantzaz
Haratago sareak honako hipotesi
honi eutsi dio: finantza-hezkuntza,
finantza-erakunde pribatuek
baldintzatuta dagoenez, paradigma
ekonomikotik eratorritako arrisku
nabarien mende dago, kontuan
hartu behar baita finantza-gaikuntza
zer den eta, beraz, prestakuntzaprograman zer eduki hautatu diren,
zein ez diren ageri eta nork ematen
dituen. Finantzaz Haratago sareko
talde eragileko erakunde guztiak
eta haien aliatuak askotarikoak
dira, eta elkar indartzen dute beren
desberdintasunetan, baina badakite
hezkuntza-testuinguru zehatza eta
indarrean dauden curriculumedukiak ezagutu behar direla esparru
hori gainditzeko, ekonomia bere
osotasunean ikuspegi kritikotik
aztertzeko eta material horiei diziplina
eta zeharkako ikuspegia emateko,
baina baita ikasleen errealitate
zehatzekin lotzeko ere. Hezkuntza
formalean oinarritutako lanaz gain,
gizarte globala sentsibilizatzeaz ere
arduratzen da Finantzaz Haratago,
bere eraldaketa sozialerako
hezkuntzaren eragin handiarekin.
Testuinguru horretan, musikak
tresna hezitzaile eta eraldatzaile
gisa duen ahalmena baloratzen
dugu. Kultura-jarduera praktikoen
bidez, hobeto transmiti daitezke
finantza-hezkuntzari buruzko
ideiak, eta lor daiteke irudimena
eta garapen pertsonala etorkizun
ekonomiko jasangarriago baten
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zerbitzura jartzea. Kasu honetan,
gure eguneroko benetako arazoen
kontzientzia sortzeko balio du
rap musikak. Baliagarria da
pentsamenduak eta sentimenduak
paper batean islatzeko. Positiboa da
entretenituz ikasteko, kontzeptuak
burutik gorputzera eramateko,
norberaren zalantzak besteekin
partekatzeko eta baterako irtenbideak
eta erantzunak bilatzeko. Komunitatea
sortzeko ahalmena du musikak.

Zure ahotsa,
zure ideiak eta
zure hitzak.

Gainera, DBHko bigarren zikloko
eta Batxilergoko gazteentzat da
proiektu hau. Adin horretan hasten
gara pertsonok nortasuna eraikitzen,
errealitate berrietara egokitzen, eta
lehen aldiz sentitzen gure etxetik eta
gure familiarengandik urrun. Hain
etapa sakabanatu horretan, buruaren
aldetik esan nahi da, ezinbestekoa
da erakartzen eta konbentzitzen
duten ikasteko eta komunikatzeko
teknikak erabiltzea; musikak badu
ahalmen hori. Gehiengoari gustatzen
zaion artea da, sentimenduak
adierazten laguntzen diena, hartarako
modua aurkitzen ez dutenean.
Alde horretatik, rap musikak badu
abantaila bat: ahotsaren bidez sor
dezakezu. Oinarrizko teknika batzuk
badaude ere, tailerretan azalduko
direnak, ez da kontserbatorioko
ordurik behar musika egiteko. Zure
ahotsa, zure ideiak eta zure hitzak.
Tresna gutxi horiekin zeure buruarekin
pozik senti zaitezke, zure ideiak
adieraz ditzakezu eta kezka artistiko
berriak aurki ditzakezu.

Tresna gutxi
horiekin zeure
buruarekin
pozik senti
zaitezke,
zure ideiak
adieraz
ditzakezu
eta kezka
artistiko berriak
aurki ditzakezu.
9

1.2. NOR GAREN ETA JUSTIFIKAZIOA

Atal honetan, libreto honen egilea
eta hausnarketa-prozesu honen talde
eragilea osatzen dugun erakundeak
deskribatuko ditugu. Finantza- eta
ekonomia-sistemari buruzko
ikuspegi kritikoak batzen gaitu,
eta jarrera konprometitua eta aktiboa
dugu finantza alternatibo solidarioak
sustatzeko; eta, kasu honetan,

baita kezka bat ere ezartzen ari den
finantza-hezkuntzaren ereduarekiko
eta dauden aukerak agerian uzteko
beharrarekiko. Beste erakunde
batzuekin partekatzen dugu gure
ikuspegia, erakunde horien lankidetza
beharrezkoa eta ohikoa baita
jasangarritasunaren aldeko finantzahezkuntza hori aurkitzeko.

Toni Mejías
Musikari profesionala da 2011tik, eta Los
Chikos del Maíz eta Riot Propaganda
talde ospetsuetako kidea. Beti ulertu izan
du musika, adierazpen artistiko gisa ez
ezik, gizartea eraldatzeko eta balioak
transmititzeko tresna gisa ere. Bere abestiak
beti egon dira konpromiso sozialez beteta,
eta gai izan da publiko gazteenarekin
konektatzeko, kolektiboaren aldeko
eta desberdintasun sozial eta
ekonomikoaren aurkako mezuz
betetako letren bidez.
Gainera, haurrekin eta
nerabeekin egindako
hezkuntza-politikaren
barruan rap musika erabili
duten zenbait proiektutan
parte hartu du.
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Finantzaz Haratago
Finantzaz Haratago Finantza Etiko
eta Alternatiboetako Hezkuntzaren
Euskal Sareak Euskadiko finantza
etikoen arloko erakundeak biltzen ditu
eta ekonomia-hezkuntza kritiko eta
eraldatzailea defendatzen du. Finantza
etiko eta alternatiboetan oinarritutako
hezkuntza sustatu eta zabaldu nahi
du Euskadin eta globalki, modu
horizontalean eta parte-hartzailean.
Ereduzko espazioa da mundua
ikusteko beste modu bat posible eta
beharrezkoa dela uste duten pertsona
eta erakunde guztientzat, ikasleek eta
gizarteak jasotzen duten ekonomiaeta finantza-hezkuntzaren hausnarketa
kritikoa eta eraikitzailea elkarrekin
sustatzeko.
Sarearen proiektuak Elkartasunerako
Elkarcredit Elkarteak koordinatzen
ditu, Mugarik gabeko
Ekonomialariak, Oikocredit Euskadi
eta Fiare Elkartearen laguntzarekin.
Elkarcredit irabazi-asmorik
gabeko erakundea da. Herrien eta
pertsonen artean elkartasuna eta
lankidetza sustatzen ditu Euskaditik.
Erakundearen lan-eremu nagusiak
nazioarteko lankidetza, garapenerako
mikrokredituak eta gizarte
eraldaketarako hezkuntza (GEH)
dira, zenbait proiektutan rap musika
planteatuz, beste mundu bidezkoago
baterako tresna eraldatzaile gisa.
Finantzaz Haratago sarea Estatuko
RedEFES plataformaren talde
eragileko kidea ere bada. Finantza
Etikoetan eta Solidarioetan
oinarritutako Hezkuntzaren aldeko
Sarearen barruan, hezkuntza

ekonomiko kritikoa eta finantza
etiko eta solidarioak sustatu nahi
dituzten pertsonak, erakundeak
eta plataformak biltzen dira,
pertsonak eta planeta erdigunean
kokatuko dituen ekonomiarako
makineria gisa. Ekonomia kritikoaren
irakaskuntza sustatu nahi du sistema
ekonomiko globalari dagokionez,
eta, horretarako, gazteak inplikatu
nahi ditu bidezko alternatiba
ekonomikoetan, berdintasunezkoetan,
jasangarrietan eta giza eskubideak
eta planeta errespetatuz. Gainera,
irakasleen eta finantza etikoetako eta
hezkuntza eraldatzaileko erakundeen
arteko topagunea eskaini nahi
du, baliabide pedagogikoak eta
metodologikoak eskaintzeko, finantzasistemaren gizarte-, ekonomia- eta
ingurumen-eraginen azterketa barne
hartuko dutenak eta finantza etikoak
gizartea eraldatzeko tresna gisa
bultzatuko dituztenak.
Nazioartean, Ekonomia Sozial
eta Solidarioaren Curriculum
Globalaren aldeko Kanpainako
koordinatzaile anitzeko taldean
dago Elkarcredit. Munduko Gizarte
Foroa du erreferentziatzat, eta
hezkuntza deskolonizatzailea eta
kulturartekoa proposatzen du, sistema
kapitalista hegemonikoa gaindituko
duena. Jakintza zientifikoaren eta
humanistikoaren eta herri-jakintza
tradizionalen arteko elkarrizketa
sustatzen du. Kanpaina horretatik
herri-kontsultak, tresna pedagogikoen
mapa eta nazioarteko elkarrizketak
egiten dira. Kanpainak Biziera Onaren
Unibertsitatearen sorrera ere bultzatu
du, 2021eko Munduko Gizarte Foroan
aurkeztu zena.
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1.3. METODOLOGIA

proiektua. Bizitzaren etapa horretan,
hurbileko errealitate bilakatzen hasten
da lanaren eta finantzen mundua,
eta beharrezkoa da sistemak, espiritu
kritikorik eta alternatiborik gabe,
ematen dizkizun tresnen ordezko
tresnak eskaintzea.
Ikaskuntza-prozesuak eta
komunitateari zerbitzua emateko
prozesuak ondo artikulatutako
proiektu bakar batean uztartzen
dituen hezkuntza-proposamena da
ikaskuntza-zerbitzua. Proiektu hori
gauzatzen den bitartean, inguruko
benetako beharrizanak lantzen
ikasten dute parte-hartzaileek,
inguru hori hobetzeko. Egiazko
konpromiso soziala hartzen da
ezagutzen, trebetasunen, jarreren
eta balioen ikaskuntzarekin.
Norberaren gaitasunak hobetzen
dira, eta besteentzat erabilgarriak
dira, hezkuntzaren kalitatea eta
gizarteratzea bateratuz.
Mundu osoan erabiltzen den
metodologia horrek honako
onura hauek ditu, besteak beste:
parte-hartzaileak ahalduntzeko
gaitasuna, haien autoestimua
hobetzen laguntzea, kide
izatearen sentimendua sustatzea
edo beren jarduera-eremuan
belaunaldien arteko bizikidetza
eta harremanak hobetzea. Partehartzaileen ikaskuntza bermatzen
duen estrategia metodologiko horren
bidez, gai baten tratu teorikoa eta
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hura komunitatearen mesederako
praktikan aplikatzea uztartuko dira.
Horregatik, bi atal ditu proiektuak,
bata teorikoa eta bestea
praktikoa. Proiektua hasteko, saio
teoriko bat edo gehiago egingo dira,
finantza etikoekin eta ekonomia sozial
eta solidarioarekin zerikusia duten
gaiak jorratzeko. Zati hori garatu
ondoren, ikasitako guztia rap abesti
batean islatuko litzateke. Lehenik eta
behin, musika-estilo horren hastapensaioa egingo da, genero horren
historia, metodologia eta sortzen
duten ereduak azalduta. Hurrengo
saioetan erritmo instrumentala
aukeratuko litzateke eta horren
gainean letra bat idatziko litzateke
saio teorikoetan ikasitakoari buruz.

IKASTETXETIK ATERATZEA
MUNDURA IRISTEKO ETA

BESTE ERA BATEKO
EKONOMIA ETA
HEZKUNTZA POSIBLE
DIRELA ERAKUSTEKO.

Abestia konposatu ondoren,
interesgarria da audioan edo kalitate
oneko bideo batean grabatu ahal
izatea, hainbat arrazoirengatik.
Alde batetik, gazteen artean
euren buruarekiko gogobetetzesentimendua eragiten duelako
artea sortu izanak eta lagunekin
eta familiakoekin partekatu ahal
izateak. Gainera, abestian idatzitako
mezua leku gehiagotara eramateko
eta hezkuntza-metodo alternatiboen
eredu izateko balio dezake.
Ikastetxetik ateratzea mundura iristeko
eta beste era bateko ekonomia eta
hezkuntza posible direla erakusteko.
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2. FINANTZAHEZKUNTZA
ETA KULTURAHEZKUNTZA

2.1. FINANTZA-HEZKUNTZA
Atal honetan, finantza-hezkuntzaren
kontzeptura hurbilduko gara,
nazioarteko eta estatuko
erreferentziazko erakundeen
definizioetan oinarrituta eta definizio
horiei buruz ikuspegi kritikoa emanda.
Azken hamarkadetan, gobernuek eta
nazioarteko erakundeek arreta jarri
dute herritarrek finantza-sistemaren
funtzionamendua ulertzeko eta
sistema horretan moldatzeko duten
gaitasunean. Paradoxikoki, finantzaproduktuen kontsumo handiagoa
sustatzen den bitartean, haien
arriskuez jabetzen gara, eta arlo
horretako prestakuntza ematen da
erantzun gisa.
«Herrialde eta ekonomia garatuek
eta gorabidean daudenek, azken
urteotan, gero eta kezka handiagoa
erakutsi dute beren herritarren
finantza-gaitasunari dagokionez,
azken aldiko krisi ekonomikoaren
ondorioz, politika berrien ondorioz,
laguntza publiko eta pribatuen
sistemetan izandako murrizketak
esate baterako, profil demografikoen
aldaketaren (biztanleriaren zahartzea
barne), eta finantza-merkatuaren
aldaketen ondorioz neurri batean.
Testuinguru ekonomiko eta finantzario
zailak areagotu egin du kezka hori
(…)»1
Finantza-krisiaren ondorioz,
areagotu egin da Finantza-

hezkuntzarekiko kezka, eta
sistematik defendatzen ikasteko
herritarren erantzukizuna azpimarratu
da, eta ez sistema eraldatzeko duten
gaitasun kritikoa.
«Egia esan, krisi garai honetan,
ikasteko motibazio handiagoa
dute gizabanakoek, beren arrisku
pertsonalaren pertzepzioa handitu
egin baitute» (Finantza Hezkuntzako
Plana 2013-2017 CNMV).
2005ean, ELGEk2 honela definitu
zuen finantzetan oinarritutako
hezkuntza: «Inbertitzaileek eta
finantza-kontsumitzaileek finantzaproduktuak, kontzeptuak eta arriskuak
hobeto ulertzeko prozesua da, eta
informazioaren, irakaskuntzaren
eta/edo aholkularitza objektiboaren
bidez, beharrezko trebetasunak eta
konfiantza garatzen dituzte finantzaarriskuen eta -aukeren kontzientzia
handiagoa izateko, erabaki
informatuak hartzeko, laguntza
eskatzeko nora jo jakiteko eta
finantza-ongizatea hobetzeko edozein
ekintza eraginkor hartzeko»3.
ELGEk eta Europako Batzordeak
herritarren artean finantzetan
oinarritutako hezkuntza sustatzea
gomendatu diete estatu kideei,
eta, gaur egun, finantza-gaitasuna
egonkortasunaren eta garapen
ekonomikoaren funtsezko elementutzat
hartzen da mundu osoan.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. PISA 2015, Finantza-gaitasuna, Espainiako txostena
Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundea
3
ELGE, «Improving FinancialLiteracy: Analysis of Issues and Policies», 2005.
1
2
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Espainian, 2008an, Balore
Merkatuaren Batzorde Nazionalak
(CNMV) eta Espainiako Bankuak
Finantza Hezkuntzako Plana
argitaratu zuten. Plan horren
ageriko lehen mugarria www.
finanzasparatodos.es webgunea izan
zen.

Gure ikuspegitik, finantza-krisien
ondorioak eta gero eta handiagoa
den desberdintasuna agerian uzten
ari dira finantza-globalizazioaren
kudeaketak eta banku-erakundeen
jardunbideek eragin negatiboak izan
ditzaketela pertsonen ekonomian eta
ongizatean4.

Planaren helburu orokorra honako
hau zen: «Herritarren finantza-kultura
hobetzea, finantza-testuinguru berriari
behar adinako konfiantzaz aurre
egiteko moduan egon daitezen; izan
ere, gure gizartea izaten ari den
bilakaerak –merkatuen, gizabanakoen
eta enpresen arteko finantzaharremanen eta finantza-produktu
eta -zerbitzuen konplexutasun gero
eta handiagoaren ondorioz– agerian
utzi du gero eta premia handiagoa
dagoela gaur egungo herritarrei eta
produktu horien kontsumitzaileei eta
eskatzaileei edo izan daitezkeenei
finantza-hezkuntza eskaintzeko».

Defendatzen dugun ekitatearen,
justizia sozialaren eta giza eskubideen
ikuspegitik, uste dugu jarrera
kritikoa erakutsi behar dela
finantza-eredu horrekiko eta eredu
hori osatzen duten erakundeekiko, eta
zer eredu ekonomiko nahi dugun eta
finantzek eredu horretan zer leku izan
beharko luketen azpimarratu behar
dela.

Finantza-erakunde pribatuek
beren gain hartu dute Finantza
Hezkuntzako Plana beren eskuhartze eremu gisa, zer-nolakoa
izan behar duen beren ikuspegia
emanez eta, beraz, Finantzetako
Hezkuntza jakin bat kontzeptualizatuz.
ELGEk berak, egon daitezkeen
interes-gatazkez ohartarazi arren,
gomendatzen du finantza-erakundeek
funtsezko zeregina izatea finantzahezitzaile gisa, eta argudiatzen du
finantza-erakunde horientzat ere
onuragarria izango dela, bezero
informatuagoak izango baitituzte.

Era berean, geure gain hartutako
finantza-arriskuen aurrean
erantzukizun indibiduala bakarrik
esleitu ezin dugun bezala, ezin
dugu pentsatu banakako finantzaerabakiek norberaren ongizatean
bakarrik dutela eragina, kolektiboan
ere bai baitute.
Gainera, eztabaidagarria iruditzen
zaigu finantza-erakundeak,
zuzenean edo zeharka, finantzahezkuntzaren arloko helburuak eta
edukiak lantzen aritzea, eta, gainera,
finantza-prestakuntza ematea interes
korporatibo espezifikoak dituzten
biztanle-sektore desberdinentzat
(bezeroak erakartzea, pentsio-plan
pribatuak…).

4
Principales riesgos sociales y ambientales del negocio bancario en tiempos de crisis. Erantzukizun
Korporatiboko eta Iraunkortasuneko UNED Telefono-katedra. Mugarik gabeko Ekonomialariak-ek eginda.
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EKITATEAREN, JUSTIZIA
SOZIALAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
IKUSPEGITIK, BEHARREZKOA DA

FINANTZA-EREDU
HORREKIKO JARRERA
KRITIKOA ERAKUSTEA.

2.2. KULTURA-HEZKUNTZA
Musikaren bidezko hezkuntzaren
garrantzia eta onurak aztertuko
ditugu atal honetan. Proiektu hau
garatzeko erabili den musikaz gain,
beronek berezitasun batzuk baititu
mundu guztiarentzat eskuragarriago
bihurtzen dutenak, ugari dira garapen
pertsonal eta sortzaileari laguntzen
dioten trebetasun artistikoak.
«Musikoterapia soinuaren, musikaren
eta mugimenduaren aplikazio
zientifikoa da, entzumenaren
eta soinu-exekuzioaren
entrenamenduaren bidez, hala
alderdi kognitiboa, afektiboa
eta mugimenduzkoa integratuz,
kontzientzia garatuz eta sorkuntzaprozesua sustatuz. Horrela,

komunikazioa erraztu dezakegu,
norberaren adierazpena sustatu eta
gizarteratzea bultzatu»5.
Horren harira, esan dezakegu
musikak lagun dezakeela gazteen
gaitasun arrazionala garatzen,
espiritu kritikoa izaten, eta munduaren
errealitatea beste sentsibilitate batekin
eta sormenetik hautematen. Beldurrak
kentzeko eta askatzeko, lehen ez
genituen arriskuak hartzeko eta
lehen gorde egiten genituen ideiak
partekatzeko ere balio du ikasgelan
musika egiteak. Beste pertsona
batzuekin, beste kultura batzuekin
eta beste errealitate batzuekin
harremanak izateko gaitasuna
handitzen du halaber.

5
Garrote, A.; Cojo, T. del. (2011). La educación grupal para la salud: reto o realidad. (21. or.).
Ediciones Díaz de Santos. Madril.
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Musika komunikazio-tresna da,
eta, horregatik, gizarte-trebetasunak
garatzeko ere baliagarria da.
Autoestimua eta, aldi berean,
lanerako gaitasuna handitzeko gai
da. Abestiak taldean konposatzea
lagungarria da talde-lanerako,
diziplinarako eta guztien ongia
bilatzeko. Adimena garatzen du,
irudimena martxan jartzen du eta
emozioak azaleratzen ditu. Orain
arte ezagutzen ez genituen sentsazio
berriak erakusten dizkigu. Aukeren
mundu berri bat erakusten digu,
eta gizartean ezarrita dauden
eta ikusten ez genituen oztopoak
hausten ditu.
«Gure gizarteetan, artistak
zientzialarien eta ekintzaileen
maila bereko adibideak dira
berrikuntzarako. Horregatik, logikoa
da arte-hezkuntza berrikuntzarako
funtsezko gaitasunak garatzeko
bitartekotzat hartzea: sormena eta
pentsamendu kritikoa, ikasteko
motibazioa, norbere buruarenganako
konfiantza eta modu eraginkorrean
komunikatzeko eta lankidetzan
aritzeko gaitasuna, bai eta beste
diziplina akademiko batzuetako
gaitasunak ere, hala nola
matematika, zientziak, irakurketa edo
idazketa»6.

edozein lekutara irits baitaiteke,
finantza-hezkuntzari leiho bat
irekitzea eta sozialki onartutako
irakaskuntzetatik urrun dauden
irakaskuntza horiek modu positiboan
ikusaraztea.
Rapa gustukoa izaten dute proiektua
zuzentzen zaien pertsonen adin
berdina dutenek. Musika-egitura
sinplea duen musika da, eta saio gutxi
beharko lirateke abesti bat egiteko.
Baliabide teknikoetan ere inbertsio
txikia egin behar da (ez da musikatresnarik behar).
Azkenik, esan behar da raparen
musika-estiloak, bere jatorriagatik
eta ordutik jorratu dituen
gaiengatik, eduki sozial handia
duela, proiektu honen ikuspegia
egituratzen duen espiritu kritiko eta
kulturalarekin. Hedabideetatik
irudi distortsionatua saltzen bada
ere, rapak beti zabaldu izan ditu
bakearen eta elkartasunaren
balioak, eta askatasun kolektibo
eta indibidualaren alde egiten du.

“Rapak adimenik
gazteenak usteltzeko
gaitasuna badu, horiek
goratzeko gaitasuna
ere badu”
krs one

Rapa, berriz, eraldaketa sozialerako
elementua izateaz gain, elementu
motibatzailea eta aisialdirako
elementua ere bada, abesti bat
sortu eta partekatu eta munduko

6
WINNER, Ellen; GOLDSTEIN, Thalia; VINCENT-LANCRIN, Stéphan. Art for art’s sake? Overview.
OECD Publishing, 2013. doi: http://dx.doi.org/10.1787/9789264180789-en
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3.1. PROIEKTUAREN TESTUINGURUA

3. testuingurua,
kontzeptuak
eta aurrekariak

Laneko ziurgabetasuna, krisi
ekonomikoa eta gizarte-arazoak
areagotzen ari diren une honetan,
ezinbestekoa da finantza
jasangarri eta etikoetan heztea,
bai pertsonarentzat, bai gizarte
osoarentzat. Hezkuntza funtsezkoa
da alderdi askotan, kultura-faktoreek
eragina baitute zenbait gizartegunetan dagoen pobrezian eta
gizarteratze ezean.
Oscar Lewis antropologo
estatubatuarrak “pobreziaren kultura”
terminoa asmatu zuen. Azpikultura
gisa hitz egiten du pobreziaz,
bere bizimodua duen azpikultura,
belaunaldien artean heredatzen dena,
eta berezko zerbait bezala sentitzen
dutena. Lewisen iritziz, zenbait
ezaugarrik osatzen dute kultura
hori7: ezaugarri ekonomikoa (lanik
eza, aurrezkirik eza, eskudiruaren
eskasia kronikoa, bigarren eskuko
arropa eta altzariak…); ezaugarri
soziala (deseroso bizitzea, bizitza
pribaturik ez izatea, alkoholismoa,
familia barruko indarkeria, familia
barruko abandonuak...) eta ezaugarri
psikologikoak eta ideologikoak
(marjinaltasuna, abandonua, ezeren
parte ez izatea, klase-kontzientziarik
ez izatea...). Hau da, gizartearen
aurrerapenetatik kanpo bizi dira,
beren kultura-mailak eragotzi egiten
dielako bizitza komunaren partaide
sentitzea (eta izatea). Lewisen ustez,
kultura-politikek aldatu behar dute
azpikultura hori, haren bizimodua eta,

batez ere, haren ohiturak eta jarrerak.
Beraz, kasu honetan, pobreziarekin
eta isolamenduarekin lotuta egongo
litzateke kultura. Alde batetik,
planetako eremu jakin batzuetako
kultura antropologikoa (Oscar Lewis
familia mexikarretan oinarritzen
da, baina gure kasura estrapola
daiteke), biztanle-guneei pobreziatik,
ohitura arkaiko eta errotuetatik eta
isolamendu sozialetik ateratzen uzten
ez diena. Eta, bestalde, ikusten dugu
politika soziokulturalen bidez (proiektu
hau bezalakoak) lor daitekeela
sektore baztertu batzuen ideia
kolektiboa aldatzea, sektore horiek
aurrera egitea eta bizimodu horretara
kondenatuta ez daudela onartzea.
Azkenik, pobrezia horretatik urrun
bizi diren pertsonen pentsamolde
kulturala ere aldatu behar da; izan
ere, nagusitasunez begiratzeaz
gain, pobreei botatzen diete pobre
izatearen errua, arrazoi ekonomikoak
eta kulturalak bilatu beharrean.
Beraz, haiek ere aldatu behar dute
pentsamoldea.
Finantza alternatiboak irakastea
eta pertsona bakoitzaren jakinmin artistikoa bultzatzea, familianukleoa, auzoa eta herrialdea
aldatzeko eta, zergatik ez,
mundua aldatzen saiatzeko
elementu gisa. Funtsezkoa da
tokian aurrera eramaten den lan txiki
bakoitza pentsamendu globalarekin
egitea.

7
Lewis, O. (1966). Los hijos de Sánchez: autobiografía de una familia mexicana. (orr. 14-20).
Mexiko. Joaquín Moritz.
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3.2. TRANSMITITU BEHARREKO KONTZEPTUAK ETA
GAITASUNAK
Austeritatea: Askotan hitz hori
ekonomia eskasarekin lotzen badugu
ere, austeritatea haratago doa, eta
baliabideen aprobetxamenduari
egiten dio erreferentzia alderdi
guztietan, dirua, janaria edo
ondasunak, eta adierazten du alferrik
xahutu gabe eta muga pertsonal jakin
batzuekin bizitzeak aukera emango
lukeela pertsona guztiek bizimodu
duina eta oinarrizko premiak estaliak
izateko.
Autoestimua: Inguruan ditugun
pertsonak maitatzen eta errespetatzen
ikasteko, ezinbestekoa da
lehenik geure burua maitatzea
eta errespetatzea. Beharrezkoa
da pertsona horiek beren burua
onartzea, beren buruarengan
konfiantza izatea eta, beren
nortasunetik abiatuta, beren kokapen
geografikoak eta sozialak aurrez
adierazten dizkien baino erronka
handiagoei aurre egitea. Oztopo
mentalak hautsi egin behar dira,
ondoren oztopo fisikoak kentzeko.
Konpromisoa: Gazteek
proiektuarekiko eta bertan
adierazitako ideiekiko konpromisoa
hartu behar dute. Jarduera ez da
zama edo tramite gisa ikusi behar,
pertsonen inplikazioa lortu behar
da transmititutako finantza-balioek
hezkuntza-saioetatik haratago iraun
dezaten.
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Komunikazioa: Ezinbesteko
tresna da informazioa helarazteko,
gure ideiak eta sentimenduak
adierazteko eta gatazkak
elkarrizketaren bidez konpontzeko.
Askotan, besteei irekitzeko beldurra
izaten dugu, eta horrek arazo
indibidualak eta kolektiboak sortzen
ditu. Komunikatzeko orduan,
pertsonek ausartak izan behar
dute, lagunkoiagoak izateko eta
proiektuaren garapenean parte
hartzeko.
Sormena: Proiektuan sartzen diren
gazteen sortzeko gaitasuna handitu
behar da. Sormena bultzatzea
konfiantza emateko beste modu bat
da, gaitasun eta ikuspegi kritikoa
izaten eta pertsonalki garatzen
laguntzen du. Gainera, artemodalitate desberdinekiko interesa
piztu dezake, eta lan-etorkizunari
begira leiho berriak ireki ditzake eta
gizarteratzea bultza dezake.

Enpatia: Gaur egun beharrezkoa
den ezaugarria, baina pertsona gutxik
eskuratzen dutena bizi garen gizarte
honetan. Beharrezkoa da beste
pertsona baten bizitza emozionala
ulertzeko aukera ematen digun
gaitasun hori geureganatzea; beste
pertsona horren lekuan jartzea.
Entzuten jakitea, aurrean daukaguna
ulertzea eta, behar izanez gero,
gure laguntza emozionala ematea
ezinbestekoa izango da komunitate
irekiagoa eraikitzeko.
Genero-ekitatea: Genero-ekitateak
pertsona guztien duintasunari
eta eskubideei egiten die aipu.
Gizonezkoek eta emakumezkoek,
generotik harantzago, bidezko
tratua jasotzeko duten eskubideaz
ari da termino hori, bai eta esparru
guztietan, gizartean, ekonomian,
politikan eta etxean, guztiok aukerak
izan ditzagun bermatzeko borrokaz
ere.

Kulturartekotasuna: Azken
hamarkadetako migraziomugimenduen ondorioz, beste
herrialde, erlijio edo arraza
batzuetako jendearekin bizi gara
gure hirietan. Kulturartekotasuna
era guztietako pertsonekin
elkarreragitea da, errespetutik
eta horizontaltasunetik. Denok
berdinak gara, inor ez da bestea
baino gehiago sinesmenengatik edo
jatorriagatik. Kulturartekotasuna
aberasgarria eta beharrezkoa da
bizikidetzarako eta norberaren eta
gure komunitatearen hazkunderako.
Elkartasuna: Beharrezkoa da talde
gisa jokatzea, multzo gisa, osotasun
gisa. Elkartasunak guztion onerako
ekintzak egiteko aukera ematen
digu, trukean ezer eskatu gabe.
Indibidualismotik urrun eraikitzea eta
elkarlanean aritzea.

Kultura: Funtsezkoa da kultura
garapenerako elementu gisa ulertzea
eta ez gai esklusibo edo egoera
sozioekonomikotik kanpoko gisa.
Kultura orokorra zabaltzen eta guztion
artean balio positiboak transmititzen
dituzten eta proiektuaren helburuak
lortzen laguntzen duten kultura modu
berriak aurkitzen ere laguntzen du.
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Jasangarritasuna: Klimaaldaketaren eragina geldiarazteko,
beharrezkoa da hazkunde
ekonomikoa jasangarria izatea,
baliabide naturalei kalterik egin
gabe eta haiek bukatu gabe.
Berdintasunezko banaketa
arduratsua, norberaren eta
gizartearen garapen ekonomikoa
ahalbidetuko duena, baina
ingurumen-jasangarritasunari muzin
egin gabe.
Tolerantzia: Gaur egungo gizartean,
nazionalitate desberdinetako
jendearekin, beharrezkoa da besteen
ideiak eta sinesmenak errespetatzea,
nahiz eta kultura aldetik gureak
ez bezalakoak izan. Jakin behar
dugu transmititzen ez dutela
axola komunitateko bizilagunen
erlijioak, ohitura kulturalek edo
azalaren koloreak, eta bakoitzaren
berezitasunekin bizitzen jakin behar
dugu. Gainera, badago auzokomunitate osoarentzat berdina izaten
den baldintza bat: egoera soziala eta
ekonomikoa.

Sareko lana: Lan egiteko modu bat
da, konplizitatearen eta ikaskuntza
komunaren bidez egiten dena,
eta ekimen berriak onartzen diren
espazio alternatibo eta irekiak
eraikitzen dituena. Helburu komun
batekin, garrantzitsua da nor berean
ez tematzea eta ezer ziurtzat ez
ematea, baizik eta pertsona guztien
proposamenak onartzea eta sare
baten barruan gure helburuak
betetzeko beharrezkoak diren
adostasunak lortzea.
Eraldaketa soziala: Logikoa da
egungo gizartea zaharkitua egotea
eta mugatua izatea. Baliabideak
mugatuak dira, desberdintasunak
gero eta handiagoak eta sistema
ekonomikoak ez daude ondasun
komunerako kudeatuta. Hezkuntzaren
eta kulturaren bidez eraldaketa
sozialak lor daitezke, eguneroko
bizitzako eremu txikietan bada ere.
Zenbait alderdi aldatzen hasten ez
bagara, ziurgabetasunez betetako
etorkizuna du planetaren eta gure
gizartearen bizitzak.

3.3. MUSIKAREN BIDEZKO EREDU PEDAGOGIKOEN
AURREKARIAK
Musika hezkuntza-metodo gisa
erabiltzen duten adibide ugari
badaude ere, arrazoi bat dago
azalduko ditugun hirurak hautatu
izateko. Lehenengo kasuak erakusten
digu erakunde publikoek neurri
alternatiboak bultza ditzaketela,
musikaren bidez bakean eta
berdintasunean hezteko. Bigarren
adibideak, berriz, rap musikaren
lehen aurrekarietara hurbiltzen gaitu,
auzo pobre eta kulturaniztunen
barruan eraldaketa sozial eta
kulturalerako tresna gisa. Azkenik,
Versembrant eskolak espainiar
estatuari erreparatzeko ispilu bat
erakutsiko digu, eta gazte rapero
talde batek nola lortu duen musikagenero horretan dituzten trebetasunak
eta ikaskuntza erabiltzea egungo
gazteen artean kontzientzia kritikoa
sortzeko.

Sistema
Sistema Nacional de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles (“Sistema”
izenez ezagunagoa) Venezuelako
Estatuko gizarte- eta kulturaekintza da, eta 1975ean sortu
zuen José Antonio Abreu maisu eta
musikari venezuelarrak.
Bere garaian iraultzailea izan zen
proiektu horren helburua da
haurren eta gazteen erreskate
pedagogikoa, okupazionala eta
etikoa musikaren bidez. Beren
egoera sozioekonomikoagatik
kalteberenak diren taldeei zuzendua
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dago batez ere, eta pertsona horiek
erakarri, prebenitu eta berreskuratzea
du xede. Gizarte osoari irekita
dagoen erakundea da, eta giza
garapenari laguntzen dio trukearen,
lankidetzaren eta balio garrantzitsuak
lantzearen bidez, erakundearekin
motibatutako eta identifikatutako
taldeak sortuta.
Orkestra-mugimenduaren bidez,
garapen pertsonala lortzen da
arlo intelektualean, espiritualean,
sozialean eta profesionalean, eta,
horrela, lagundu egiten da haur eta
gazte askok duten bizitzaren ikuspegi
desorientatu, huts eta desbideratutik
ihes egiten.
Bere alderdi pedagogikoaz eta
gizarteratzaileaz gain, milaka haur,
nerabe eta gazteren harrobia ere
izan nahi du, musikaren bidez bete
ditzaten maila pertsonalean eta
profesionalean euren buruarekin
pozik egoteko ametsak. Izan ere,
ondo asko adierazi duten bezala,
“herrien arimaren isla da musika”.
Sistemak mundu osoan izan duen
eraginak 40 herrialde baino gehiago
inspiratu ditu mundu osoan zehar,
sari ugari irabazi ditu (besteak beste,
Asturiasko Printzea Saria) eta erakutsi
du musika (eta beste kultura-sistema
batzuk) egiazko alternatiba direla,
alternatiba iraunkorra, hezkuntzan,
aurrerapenean eta bakea lortzeko
bidean.
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Versembrant

Projeto Rappers
Geledés Emakume Beltzaren
Institutuak sortu zuen ekimen hori.
Gobernuz kanpoko erakunde hori
1988an sortu zuen emakume talde
batek, Brasilgo gizartean arrazaeta genero-diskriminazioari aurre
egiteko eta genero- eta arrazaberdintasuna sustatzen duten
politika publikoak garatzeko.
Zuzendaritzan emakume beltzak
bakarrik dauden arren, lantaldeetan
gizonak eta emakumeak daude,
beltzak eta zuriak. Solidarioak
guztiak, ekintza politikorako
proposamena bezala.
Rappers Proiektua (Projeto Rappers
jatorrizko hizkuntzan) 1992tik 1998ra
bitartean garatu zen, eta São Paulo
hiriaren periferiako rap taldeetako
gazte beltzen eskaeraren ondorioz
sortu zen. Beren abestietan gizartebazterketa, arrazismoa, aurreiritziak
eta poliziaren indarkeria salatzen
zituzten. Gainera, ikusten zuten rap
generoa diskriminatuta zegoela
gizartean normaltasun handiagoz
ikusten ziren beste genero batzuen
aldean.
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Taldeek Geledés elkarteari eskatu
zioten SOS Arrazakeriaren bidez
(erakundearen doako zerbitzu
juridikoa) ikuskizunetara joateko
eta poliziaren indarkeria kasuetan
esku hartzeko. Horrelako eskari
bati erantzutea ezinezkoa zenez,
programa bat proposatu zen
gazte horiek zituzten itxaropenak
beren kultura-ekintzaren barruan
bideratzeko eta Geledés elkartearekin
puntu komunak identifikatzeko.
Horrela sortu zen proiektua.

Herri-eskola ibiltari gisa definitzen
dira. Hezkuntza-proposamen hori
Bartzelonako probintzian sortu zen,
eta era guztietako ikastetxeetako
gazteentzat da. Hiri-artearen eta
hip-hoparen bidez, gazteen
kontzientzia kritikoa sustatu
nahi dute gai jakin batzuei buruz
(arrazismoa, xenofobia, sexismoa,
etab.), tailerra zuzentzen zaien
pertsonei zuzenean eta egunero
eragiten dieten gaiak, hain zuzen ere.
Era berean, gazteen artean sormen
artistikoa sustatzea du helburua,

bai musikan, bai idatzizkoen eta
ikus-entzunezkoen mailetan, eta,
aldi berean, egungo gizarteko
diskriminazio-egoeren aurrean
gogoeta egiteko gaitasuna sustatu
nahi du, bai eta beren adin-taldeari
zuzenean eragiten dioten gaiei
(droga-kontsumoa, sare sozialak,
bullyinga…) buruzko hausnarketa ere.
Bartzelonako 4 raperok egina,
egin nahi dugunaren antzekoa da,
baina gure proiektuan atal teorikoa
profesional batekin partekatuko da,
eta iraupen luzeagoa izango luke,
gazteengan esku-hartze handiagoa
behar dela uste baita.

Talde agregatuek Giza Eskubideen
Programaren Salaketa eta
Kontzientziazio Foroak osatu zituzten,
berezitasun batekin: kultura-jarduera
politikarekin nahastea, hizkuntza
erabiliz gazte beltzen kontzientziaziotresna gisa, eta, hala, erakundearen
barruan paradigma berriak sartzeko.
Hala, bada, São Pauloko gazte
beltzei arreta emateko estrategia bat
eratu zen hip-hop mugimenduaren
inguruan, eragile sozial horien
ahotsak bultzatzeko eta zituzten
gatazkak konpontzeko bideak
proposatzeko. Hainbat jardueraren
bidez sustatu zen hori, lanera
erakartzeko, lanbide-heziketarako eta
giza eskubideak bultzatzeko jarduerak
aurrera eramanez.
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3.4. RAPAREN ABANTAILAK HEZKUNTZA-TRESNA GISA
Rap musika-generoak abantaila
handiak ditu hezteko orduan.
Azken urteotan euskal eta nazioarteko
eszenan finkatu den estiloa da, eta
nerabeen artean ditu jarraitzaile
gehien. Pixkanaka-pixkanaka,
musika-jaialdietan sartu da rapa,
eta, azken urteotan, emakumeen
presentzia ere hazi egin da, eta
matxismoa eta sexismoa, lehen
genero horretako artisten letretan
nagusi zena, protagonismoa galtzen
joan da.
Gero eta abesti gehiagok
aldarrikatzen dituzte balio
positiboak, eta gero eta artista
gehiagok eramaten dute beren
mezua agertokietatik edo diskoetatik
haratago, eta hori gehigarria da
gazteenekin komunikatzeko orduan.
Horregatik, nerabe askoren
egunerokoan musika estilo hori
barneratuz joan den aldi berean,
hezkuntza-tresna gisa ere hazi
egin da. Estatu espainiarreko beste
erkidego batzuek ere estimulu gisa
rapa sartu dute beren programa
pedagogikoetan, eta saiakerak idatzi
dira genero hori erabiltzeak dituen
aukerei buruz. Honako hauek dira,
besteak beste, prestakuntza-teknika
hori erabiltzeak ikasleentzat ekar
ditzakeen abantailetako batzuk:
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Eskuragarritasuna
Abantaila nagusia da erraza dela
musika hori lantzea. Alde batetik,
ez da ikaskuntza handirik behar rap
abesti bat sortzeko. Argi dago kalitate
hobea izateko denbora gehiago
behar dela, trebetasun handiagoa
lortzeko eta idazkera hobea izateko,
baina hasteko ez da ezinbestekoa
inbertsio handia, ez ekonomikoa,
ez denbora aldetik. Hori dela eta,
ikastetxean gazteekin saio laburrak
egiteko genero ezin hobea da musika
hezkuntza-metodo gisa txertatzeko.
Bestalde, rap abestietan erabiltzen
den hizkuntza beste estilo batzuetakoa
baino hurbilagoa eta zuzenagoa
denez, ikasleek errazago ezagutzen
dute, eta erosoago sentitzen dira
erregistro horretan. Gainera, rap
abestietan, hasiera-hasieratik,
eguneroko arazoak jorratzen dira,
eta, ondorioz, identifikatuago
sentitzen dira genero horretako
abestiekin, eta gehiago inplikatzen
dira prestakuntza-proiektuaren
barruan abestiak idazterakoan.

Motibaziozkoa
Heziketan musika txertatzeak
eguneroko monotonia hautsi dezake
eta ikasleen artean motibazio-efektua
sor dezake. Hainbat alderdi positibo
izan ditzake pizgarri horrek. Alde
batetik, ikasle batzuek hezkuntzametodo klasikoagoen aurrean
duten pasibotasuna ezaba dezake,

ez metodo horiek erakargarritasun
txikiagoa dutelako, baizik eta beste
pizgarri batzuk bilatzen dituzten
pertsona batzuen artean mesfidantza
handiagoa sortzen dutelako. Beste gai
batzuekiko interesa suspertzeko balio
dezake motibazio horrek.

Oroimena
Faktore hori funtsezkoa da
eguneroko ikaskuntzarako, eta,
zenbait azterlanen arabera, musikak
oroimena hobetzen laguntzen
du, garuna aktibatzen baitu, dela
entzutean, dela haren bidez heztean,
dela musika-tresnaren bat jotzean.
Hainbat oroimen-mota hobetu
ditzake (ikusizkoa edo entzumenekoa,
adibidez), eta abantaila horiek
bizitzaren eta hezkuntzaren beste
alderdi batzuetan txertatu.

Baliabide estilistikoak
Frogatua dago karga literario handia
duela egungo musikak, eta hainbat
baliabide estilistiko ikastera hurbil
ditzakeela ikasleak. Rapa ez da
ahots handiko musika. Horregatik,
edertasun eta sonoritate handiagoa
emateko, baliabide literarioak
beharrezkoak dira soinu ona duen
abesti bat sortzeko, bai edukiagatik,
bai harmoniagatik. Modu egokia da
gazteak horrelako figura literarioetara
hurbiltzeko, eta, berriz ere, gehiago
ikas dezaten motibatzeko, abesti
hobeak idazteko eta edertasun
akustiko handiagoarekin.

Hobetzea
Gaur egungo gazteen artean,
badirudi ezkortasun handiagoa eta
beren buruarekiko konfiantzarik
eza direla nagusi. Autoestimu falta
eta apatia orokorra eragiten ditu
gizarteak, bide jakin batzuk hartzeko,
ezarritako edertasun kanonak
betetzeko eta bidean ez geratzeko,
egiten duen presioak.
Rap musikaren bidez heztea
baliagarria izan daiteke ezeren parte
ez izatearen sentsazio hori aldatzeko,
eta eroso, seguru eta sendo sentitzeko
leku bat eskaintzeko. Sormenak
autoafirmazio-espiritua eman
diezaieke, eta beren buruarengan
konfiantza berreskura dezakete.

Emozioak adieraztea
Lehen esan dugun bezala, rapak
eguneroko hizkera du, gazteengandik
hurbilagoa, eta, beraz, pertsona
bakoitzaren emozioak eta
sentsazioak hobeto transmititzen
laguntzen du. Hermetismoaren eta
komunikazio kolektiborik ezaren
aurrean, idazketaren eta musikaren
bidez, hauts daiteke lotsaren edo
mesfidantzaren muga hori, eta lor
daiteke ikasleak gai izatea beren
sentimenduak, kezkak eta itxaropenak
abesti batean azaltzeko.
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4.1. HASIERAKO PLANTEAMENDUA

4. hezkuntzaproiektuaren
definizioa

Bonboa, Kaxa eta Finantza Etikoak
ez da ohiko kultura-proiektua. Ez
du etekin ekonomikorik bilatzen, ez
eta jende asko erakartzea ere. Aldiz,
baditu beste proposamen batzuekin
bat datozen puntuak; komunitateari
eta xede duen eremu geografikoari
onurak ekartzeaz ari gara. Aldea da
kasu honetan errendimendu ukiezina
izango dela, baina, aldi berean,
banaketa bidezkoagoa izango duela
eta onura horretaz gozatuko dutela
bai zuzeneko interesa erakutsi duten
pertsonek bai erakutsi ez dutenek.
Ekimenak atal teorikoa izango
du, baina hasiera-hasieratik atal
praktikoaren ideiari zuzendua,
eta hartan musika izango da
protagonista. Rap musikaren barruan,
ahots handiko musika ez denez,
letrak ezinbestekoak dira genero hori
ulertzeko. Horregatik, beharrezkoa
da testuinguru bat izatea eta aldez
aurretik azterketa bat egitea, gazteei
abesti baten letraren bidez adierazten
laguntzeko.
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Eta hortxe datza proposamenaren
garrantzia, letran. Letraren bidez
sentimenduak eta ideiak adieraz
daitezke. Ikaskuntza eta esperientzia
erakuts daitezke. Komunitateko
gainerako kideekin komunikatzeko
tresna gisa erabil daiteke. Pertsona
bat ahalduntzeko, autoestimua
hobetzeko eta beldurrak eta zalantzak
kentzeko balio dezake. Kulturaaniztasunaren alde egin dezake,
integrazioaren alde, tolerantziaren
alde, errespetuaren eta abarren alde.
Musika (eta kultura oro har) eragile
gizarteratzailetzat hartzen dugu.
Horregatik, proiektu hau pertsona
talde jakin bati zuzendua badago
ere, beren hezkuntza- eta geografiaegoeragatik, eredu izan daiteke
beste erkidego batzuek tresna hori
erabil dezaten egiazko eraldaketa
eta iraunkorra lortzeko. Izan ere,
onura propioa eta/edo ekonomikoa
bilatzeaz gain, herri baten bizitza
bezala ere ulertu behar dugu
kultura, eta kulturaren bidez herri
horren bizitza hobetu daiteke.
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4.2. PROGRAMA ETA IKASTEKO GIDA

Lehen saio teorikoa
EKONOMIA SOZIAL SOLIDARIOA ETA FINANTZA ETIKOAK
IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

1. Eduki teorikoa lantzea:

2. Eduki praktikoa lantzea:

Prestakuntza teorikorako lau saio,
aktiboak, biziak eta partaidetzakoak.
Finantza etikoetan oinarritutako
hezkuntzari eta eraldaketa sozialerako
ekonomia sozial eta solidarioari buruz
lehen azaldutako edukiak landuko
dira saio horietan.

Lau saio dira, proiektuan parte
hartzen duten musikako profesionalen
eskutik. Saio horietan abesti eta
bideoklip itxura emango zaio atal
teorikoan ikasitako guztiari.
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Eskola horietan kameralari bat
izango da eta hark erregistratuko ditu
abestiaren letraren prestaketa eta
estudioko grabazioa, eta, ondoren,
egindako lanarekin batera bideo
musikal bat sortuko da, mundu
guztiari erakutsi ahal izateko.

ARDURADUNA

FINANTZAZ HARATAGO

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Banku-sistemaren funtzionamendua.
2. Finantza etikoen eta ekonomia sozial eta
solidarioaren alternatibak.
3. Kontsumo kritikoa eta eraldatzailea.

GARAPENA

Kontsumo arduratsuaren eta banku etikoaren
kontzeptuari buruzko azterketa eta hausnarketa,
eta termino horri buruzko zenbait mito.
Ikasleentzako teoria eta jarduerak biltzen
dituen gida didaktiko oso bateko gaiak sartzea.
Eduki ofizialen multzoetatik abiatuta, Gizarte
Eraldaketarako Hezkuntzaren kontzeptuak
sartzen ditu.

BALIABIDEAK

• Aurkezpena Power Pointen.
• Bideoa-Pilulak.
• Elkarrizketa.

EBALUAZIOA

Behaketa.
Elkarrizketan parte hartzea, erakutsitako interesa
eta motibazioa.
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Bigarren saio teorikoa

Hirugarren saio teorikoa

EKONOMIA: ALDAKETARAKO TRESNA

FINANTZA ETIKOEN KOLOREAK

IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

ARDURADUNAK

FINANTZAZ HARATAGO - PROFESORADO

ARDURADUNAK

FINANTZAZ HARATAGO

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Ekonomia eta etika
2. Ingurumen- eta gizarte-kostuak
HELBURU
OPERATIBOAK

GARAPENA

Saio honetan ikasleen parte-hartze handiagoa
eskatuko da, baina baita aldez aurreko ezagutza
batzuk eta ikastetxeko irakasle-taldearen
inplikazioa ere. Karta-joko bat izango da,
aurreztaile mota bakoitzaren eta finantza etikoen
ezaugarriak identifikatzeko balio duena, kausa/
efektua erlazionatzeko dinamika batekin.

1. Garapenerako mikrokredituak
2. Kooperatibismoa
3. Bidezko merkataritza
4. Hezkuntza eraldatzailea
5. Emakumeen ahalduntzea
6. Agroekologia eta elikadura-burujabetza

GARAPENA

BALIABIDEAK

• Aurkezpena.
• Dinamika.
• Elkarrizketa.

EBALUAZIOA

Behaketa.
Elkarrizketan parte hartzea, erakutsitako interesa
eta motibazioa.
Pertzepzio-aldaketa saioaren hasieratik
bukaerara.

Aurrez aurre edo modu birtualean eskain daitekeen
argazki-erakusketa baten bidez, Euskadin, Nikaraguan eta El Salvadorren aurrera eramandako ekimen
eraldatzaileak aurkeztuko dira, finantza etikoen bidez
beste mundu baten eraikuntza erakusten dutenak.
Erakusketak laburpen-liburua eta gida osagarria ere
baditu.

BALIABIDEAK

• Argazki erakusketa.
• Erakusketaren gida eta gida osagarria.
• Elkarrizketa.

EBALUAZIOA

Behaketa.
Elkarrizketan parte hartzea, erakutsitako interesa eta
motibazioa.
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Laugarren saio teorikoa

Lehen saio praktikoa

ZEUK ERABAKI ZER EGIN ZEURE DIRUAREKIN

RAPAREN HASTAPENAK

IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

ARDURADUNAK

FINANTZAZ HARATAGO

ARDURADUNAK

MUSIKAKO PROFESIONALA

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Kontsumo-gizartea
2. Kapitalismoa eta egoismoa
3. Gure ekintzen ondorioak
4. Alternatibak

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Rapa eta bere kultura ezagutzea
2. Rap letra bat idazteko kontzeptuak ezagutzea

GARAPENA

Atal teorikoarekin bukatzeko, ikasleak zuzenean
inplikatzea ahalbidetuko duen jarduera bat egingo
da. Saioetan ikasitakoa berrikusiko da hezkuntzagamifikazioaren bidez, Finantzaz Haratagoren tresnaren bat erabiliz, hala nola Foro Antzerkia edo
ikastetxean garatu beharreko Ihes Jokoa.

BALIABIDEAK

• Foro antzerkia / Ihes Jokoa
• Elkarrizketa.

GARAPENA

EBALUAZIOA

Behaketa.
Saioetan jorratutakoari buruz gazteek egindako azken
hausnarketak ezagutzea.
Txostena eta inkesta.

Musika-generoaren hastapen-saioa eta lehen kontaktua gaiarekin. Diapositiben eta adibide grafikoen bidez,
raparen historia, jatorria, bilakaera eta kontzientzia
sozialarekin duen erlazioa azalduko ditugu. Hip-hop
kultura osatzen duten elementuak azalduko ditugu, hala
nola rap musika, breakdance eta grafitia.
Genero horren ibilbidea labur-labur aztertu ondoren,
rap abesti bat idazteko oinarrizko kontzeptuak azalduko
ditugu:
• Erritmo baterako zati nagusiak: bonboa, kaxa, baxua
eta melodia.
• Bertsoaren eta errimaren azterketa hainbat baliabidetatik: aldaketak bonbo-egituran eta kaxan, ez soilik
esaldiak kaxan amaitzea. Errima desordenatuak egitea. Egiturak aldatzea, melodiari jarraitzea. Errima
asonanteak zein kontsonanteak erabiltzea…
• Hainbat baliabide literario ere irakatsiko ditugu, esate
baterako anafora, paronomasia edo paralelismoak,
besteak beste.

BALIABIDEAK

• Proiektagailua Power Pointekin azalpena egiteko.
• Musika-ekipoa genero musikala ezagutzeko

EBALUAZIOA

Behaketa.
Musikako profesionalen balorazio pertsonala.
Parte hartzeko interesa.
Azken elkarrizketa.
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Bigarren saio praktikoa

Hirugarren saio praktikoa

ABESTIAREN LETRA

ABESTIA ETA BIDEOA GRABATZEA

IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA

ARDURADUNAK

MUSIKAKO PROFESIONALA ETA IRAKASLEAK

ARDURADUNAK

MUSIKAKO PROFESIONALA ETA SOINU-TEKNIKARIA

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Abestia idaztea
2. Atal teorikoaren kontzeptuak gogoratzea eta
ordenatzea.

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Abestia grabatzea eta estudio-teknikari baten lana
ezagutzea.
2. Saioa bideoan grabatzea

GARAPENA

Rapak aukera ematen du abestia ikasgelan ekipo
eramangarri batekin grabatzeko. Grabatzeaz
arduratuko den profesionalak erakutsiko du zertarako
balio duten tresna nagusiek, ekipoa eta haren
oinarrizko erabilerak ezagutu ditzaten. Bikoteka,
ikasleek idatzitako abestia zatika grabatuko dute.
Prozesu hori kamera pro-fesionalarekin grabatu
daiteke edo bideo bat egin daiteke sare sozialen
formatuan. Garrantzitsua da ikasgelan egindako
lanaren soinua eta audioa erregistratzea.

GARAPENA

Ikasle guztien artean erritmo bat aukeratu ondoren,
letrarekin hasi-ko gara. Horma batean hitzak idatziko
ditugu atal teorikoan eskura-tutako kontzeptuekin,
eta bikoteak sortuko dira biren artean hainbat
errima idazteko, aukeratutako hitzen bidez. Girotzeinstrumentalarekin, kontua da rap instrumentu baten
arabera idaz-tea, iraupen egokiko esaldiak eginez,
erritmoa ez galtzeko, eta lehenengo saioan ikasitako
baliabideak erabiliz. Ikastetxeko profe-sionalaren
laguntza baliagarria izango da atal teorikoari buruz
memoria freskatzeko eta landu beharreko arazo
bakoitzari buruzko saioetan bateratutako puntuetara
bideratzeko.
Letra bat egingo dute binaka, eta, ondoren, baterako
letra sortuko da ikasgela osoan. Bakoitzak bere
inspirazio eta motibazio pertso-nalak eskatzen diona
idatz dezake, ez dago mugarik, ariketa honek ideiak
ordenatzen eta sentimenduak askatasunez adierazten
lagun baitezake. Geroago, bikote bakoitzaren konpas
bat (bi bertso edo lau esaldi) aukeratuko da, musikako
profesionalak hautatutako ordenaren bidez abestirako
letra sortzeko.

BALIABIDEAK

• Grabatzeko ekipo profesionala.
• Bideokamera.

EBALUAZIOA

Behaketa.
Musikako profesionalen balorazio pertsonala.
Parte hartzeko interesa.
Azken elkarrizketa.

BALIABIDEAK

• Saioan aukeratutako instrumentala erreproduzitzeko
musika-ekipoa.
• Adibideak erreproduzitzeko musika-ekipoa, letra
oinarri erritmikoaren gainean nola rapeatu eta
koadratu behar den ulertzeko.

EBALUAZIOA

Behaketa.
Musikako profesionalen balorazio pertsonala.
Parte hartzeko interesa.
Azken elkarrizketa.
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Laugarren saio praktikoa
TAILERRA AMAITZEA
IRAUPENA: 50 MINUTU | LEKUA: IKASGELA
ARDURADUNAK

MUSIKAKO PROFESIONALA ETA IRAKASLEAK

NORENTZAT

DBHko BIGARREN ZIKLOA - BATXILERGOA

HELBURU
OPERATIBOAK

1. Ikasleen sormen-lana ikustea eta entzutea
2. Iritziak partekatzeko azken elkarrizketa

GARAPENA

Lana ikustea eta amaierako elkarrizketa. Azken
saio hau lasai egingo da eta guztion soziabilitatea
indartzeko balioko du. Bideoa eta abesti amaitua
ikusiko dira. Abiapuntu gisa balioko du lasai hitz
egiteko, atal teorikoan ikasitakoa eta musika-generoa
eta kulturaren tresna zer iruditu zaien azaltzeko, beren
ideiak adierazi eta erakusteko.
Ideia da irekitzea, denek hitz egitea. Bideo batean
ikustean eta beren ahotsa abesti batean entzutean, zer
sentitu duten kontatzea. Musikaz hitz egitea, musika
elementu positibo gisa identifikatzea. Beharrezkoa
da giro familiarra eta hurbila sortzea, ikasitako
guztia beldurrik gabe soziabilizatu eta landu ahal
izateko. Proiektu osoaren azken oroitzapena ahalik
eta positiboena izan dadin balioko du, ikasitakoa eta
ikasitakoaren alderdi onuragarrienak senideei eta
lagunei transmititu ahal izateko. Horrela lortuko dugu
proiektu hau lehen urratsa baino ez izatea kultura
ikasgelarako elementu eraldatzaile gisa sartzeko,
eta etorkizuneko oinarriak finkatzea, non artea, bere
diziplina guztietan, ikastetxearen agendan beste osagai
bat bihurtuko den.

BALIABIDEAK

• Bideoak erreproduzitzeko proiektagailua.
• Elkarrizketa ikasgelan.

EBALUAZIOA

Behaketa.
Musikako profesionalen balorazio pertsonala.
Parte hartzeko interesa.
Azken elkarrizketa.
Txostena eta inkesta.
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Beharrezkoa da giro
familiarra eta hurbila
sortzea, ikasitako
guztia beldurrik gabe
soziabilizatu eta landu
ahal izateko.
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5. edukiak

Atal honetan, zenbait epigrafe
orokor proposatuko ditugu, gure
ustez “finantza-hezkuntza” izenarekin
jorratu beharko liratekeenak, ikuspegi
holistikoagoa eta kritikoagoa izan
dezan eta finantza etikoen ikuspegia
jaso dezan.

5.1. HEZKUNTZA EKONOMIKOA VERSUS FINANTZAHEZKUNTZA
Ekonomia gizarte-zientzia gisa,
ekonomiaren irakaskuntzan gero
eta monopolio handiagoa duen
pentsamendu bakar, aldebakar
eta monokordearen aurrean,
botere ekonomikoaren laguntza
ordainduarekin, hura legitimatzen
laguntzen baitu8. Ekonomiak
arauen eta lehentasunen arabera
funtzionatzen du, pertsona edo
gizarte-talde bakoitzak eragiteko
duen gaitasunak baldintzatuta, eta,
beraz, ez da neutrala; ez da neutrala,
ezta ere, haren irakaskuntza, ez eta
hezkuntzaren ekarpena ere, ikasleek
eraldaketa sozialean eragiteko
ezagutza kritikoa eta tresnak gara
ditzaten. Finantza-sistema ez dago
sistema ekonomikotik bereizita,
sistema ekonomikoak tresna gisa
erabiltzen baitu. Era berean, sistema
ekonomikoak oinarrizko ondasun
eta zerbitzuetarako (osasuna,
hezkuntza, ura, energia, justizia)
sarbide unibertsala bermatzea
eta ondasun eta zerbitzu horiek
mantentzeko behar beste baliabide
egotea giza eskubideen kontua da, ez
finantzarioa. Termino ekonomikoetan,

8
9
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Helburua da gogoeta sustatzea, bai
“finantzetako hezkuntza” hezkuntzasisteman sartzea zalantzan jartzeko,
bai finantza alternatiboetatik erantzun
bat emateko eta hurrengo hezkuntzabaliabideak lehenesten, zabaltzen eta
garatzen laguntzeko.

fiskalitatearen eta bidezko zerga
nahikoen arazoa herritarrentzat9.
Ekonomia sozial eta solidarioaren
ikuspegia bultzatzea, ekonomia
bitarteko gisa aldarrikatuz eta ez
helburu gisa, garapen pertsonal
eta komunitarioaren zerbitzura, eta
pertsonen eta haien ingurunearen
bizi-kalitatea hobetzen lagunduko
duen tresna gisa. Pertsonen zerbitzura
egongo den ekonomia, non guztiok
parte hartu ahal izango dugun, eta
ez bakarrik kontsumitzaile gisa.
Enpresak, eragile ekonomikoa den
aldetik, helburu bera izan behar
du, eta enpresaren erabakiak
hartzeko azterketa-aldagaien artean
sartu behar du bere jarduerek giza
eskubideetan duten eragina.
Ekonomia feministaren ikuspegia
bultzatzea, biziraupenerako,
ongizaterako eta gizarte-ugalketarako
beharrezkoak diren lan guztiak
arlo ekonomikoan txertatuz,
ekonomiaren ikuspegi merkantilista
handituz, zaintza-lanak sartzeko eta
ekonomiaren helburu gisa bizitza
zaintzea planteatzeko.

Dossier “La Enseñanza de la Economía” Economistas sin Fronteras
Educación financiera o educación fiscal y tributaria (Rodolfo Rieznik, El diario.es, 09/06/2017)
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5.2. FINANTZA-KONTZEPTUEN AZTERKETA KRITIKOA

5.3. FINANTZA ETIKOAK ETA ALTERNATIBAK

Finantza-sistema. Funtsezko
hitzak/kontuak: finantzek sistema
ekonomikoan duten eginkizuna,
ekonomiaren finantzazioa (egiazko
ekonomia ala espekulatiboa?),
finantza-globalizazioa eta
interdependentzia, finantza-krisiak,
justizia fiskala eta aurrekontu
publikoak.

•

Finantzak ekonomia sozial eta
solidarioaren esparruan.

•

Dirua eta finantzak gizarteerrealitatearen testuinguruan
(ingurumena, generoa,
desberdintasuna, iparraldehegoalde harremanak).

Dirua. Funtsezko hitzak/kontuak:
jatorria (aldatzeko bitartekoa edo
xedea berez?); diruzkoak ez diren
trukeak (moneta soziala, denboraren
bankua), diru-sarrerak sortzea (lana
berdin enplegua?, oinarrizko errenta,
zaintzak, eskubide ekonomikoak,
sozialak eta kulturalak, prestazio
publikoak), dirua lortzeko etika
(diru erraza, epe laburrekoa,
espekulazioa).
Aurrezkia-inbertsioa. Funtsezko
hitzak/kontuak: aurrezkiaren
zertarakoa (bankuen gehiegikeriak
eta jardunbide txarrak; enpresen
gizarte- eta ingurumen-eraginak,
bankuen inbertsio-irizpideak, inbertsio
espekulatiboak), mozkina (ez bakarrik
dirutan), aurrezkia eta inbertsioa
“boto” gisa merkatu-ekonomian.
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Sarrera-gastu publikoak. Funtsezko
hitzak/kontuak: zerga- eta tributuhezkuntza, ondasun publikoak,
zergak, elusio/ebasio fiskala,
desberdintasuna, birbanaketa,
ordaintzeko gaitasuna, gastu
publikoaren finantzaketa.
Kreditua. Funtsezko hitzak/
kontuak: kreditu-eskubidea (beste
eskubide batzuk ahalbidetzen dituen
eskubidea); zorpetzea (kontsumismoa,
publizitatea, beharra).
Kontsumoa. Funtsezko hitzak/
kontuak: erosteko erabakia (prezioaz
gain kontuan hartu beharreko
irizpideak), indarrean dagoen
kontsumo-ereduaren osteko
gizarte- eta ingurumen-inpaktuak
(erantzukizun pertsonala eraldaketa
sozialean), baldintza sozialak
zalantzan jartzea, zerbitzu publikoak
versus prestazio pribatua, kontsumoa
ekintza politiko gisa.

•

Dirua eta aurrezkia-inbertsioa
gizartea eraldatzeko tresna gisa.

•

Kontzeptuak berreskuratzea:
kontsumo arduratsua eta bidezko
merkataritza.

•

Aurrezkia eta kreditua bereiztea
banku-sistemaren esklusibo gisa
eta erkidegoko beste formula
batzuetara zabaltzea.

•

Kreditua eskuratzea, gizartea
eta pertsonak demokraziaren,
berdintasunaren, elkartasunaren,
jasangarritasunaren, lurraldesustraitzearen eta dimentsio
komunitarioaren printzipioen
arabera garatu ahal izateko.

•

Finantza tradizionalen eta
finantza etikoen arteko
desberdintasunak.

•

Esperientzia alternatibo zehatzak.
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5.4. ATAL PRAKTIKOAREN JARDUERAK

Zer da rapa? Aurrekariak eta
adibideak
Lehen kontaktua da ikasleekin, eta
rap musikari buruz zer ideia duten
jakin behar dugu. Genero hori
ezagutzen duten, zein abesti edo
artista ezagutzen dituzten, galdetzeak
balioko du izotza hausteko eta aurrez
zer ideia izan ditzaketen burututa
jakiteko. Zer letra-mota entzuten
duten eta letra horiek transmititzen
dituzten balioak abiapuntutzat
hartuko dira hip-hop kulturaren
eta rap musikaren sorreraz hitz
egiteko, Estatu Batuetan sortu zenean
izan zuen errebindikazio-jatorriaz
mintzatzeko, eta musikaren bidez
eraldaketa soziala bultzatu nahi duten
abestien adibideak jartzeko.
Baliabide estilistikoak
Rapa ezagutu ondoren, hizkuntzaren
ikuspuntutik aztertuko dugu abestiaren
bertsoa. Letraren bidez zer diskurtso
lortu edo eman nahi den zehaztuko
dugu. Garrantzitsua da edukiaz hitz
egitea, idatzitakoari balioa ematea
eta ez dadila musikarekin batera
doan idazki hutsal gisa ikusi.
Testuaren egitura, forma, edukia eta
koherentzia ere baloratuko ditugu.
Letra bat idazteko moduak ikusiko
ditugu: telegrama, gutuna, prosa,
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lirika, elkarrizketa… Lehen edo
hirugarren pertsonan idazteko aukera
ere irakatsiko dugu, bai norberari bai
beste bati buruz hitz eginez.
Metrika ere garrantzitsua da, abesti
baten jarioa zehazten baitu. Bertsoen
neurria eta egitura jakitea funtsezkoa
da idatzi aurretik. Ezin duzu esaldi
luze-luze bat egin erritmoaren
barruan egokituko zaizun jakin gabe.
Metrika instrumentalaren tempoak
(abiadurak) edo bakoitzaren estilo
pertsonalak (batzuek motelago
rapeatzen dute eta beste batzuek
azkarrago) zehaztu dezake, baina
garrantzitsua da nolabaiteko
koherentzia izatea, idazketak
bokalizazioa eta jarioa ahalbidetzea
eta abestiak arnasa hartzea.
Azkenik, adibideen bidez, letra, baina
baita melodia ere, hobeto egiteko
balio duten baliabide literarioak
edo figura erretorikoak irakatsiko
ditugu. Rap abesti ugari daude,
eta horien bidez azal daiteke zer
diren metafora, anafora, asindeton,
hiperbaton, polisindeton... eta abesti
bat osatzerakoan zer paper jokatzen
duten erakutsi.

Baliabide erritmikoak
Letra bat idazteko aukerak aztertu
ondoren, garrantzitsua da letra
interpretatzeko baliabideak
baloratzea. Esan bezala, rapa ez
da ahots handiko musika, baina
garrantzitsua da intonazioekin
jokatzea. Garrantzitsua da errimari
melodia-dosi batzuekin (edo
askorekin) laguntzea. Hitz egiten
dugunean ere, modu inkontzientean
izan arren, musika-tonu jakin batekin
egiten dugu. Beraz, abesti batean
ahotsari tonalitatea emateko ez da
beharrezkoa aldez aurretik ezagutza
handia izatea.
Modu oniriko eta musikalagoan
komunikatzeko ere balio dezakete
aurreko atalean aipatutako
baliabide literarioek. Paranomasia,
esate baterako, baliabide fonikoa
da, eta paronimoak erabiltzean
datza (antzeko soinuak baina
esanahi desberdinak dituzten
hitzak), asko erabiltzen da rapean,
eta entzuleek gehien baloratzen
duten baliabideetako bat da,
bere konplexutasunagatik eta
sonoritateagatik.
Genero honetako eztabaida
bizienetako bat izan da ea hobe
den errima lehenestea edo edukia
eta hura transmititzeko modurik
naturalena lehenestea. Badira letra
handiak indarra galtzen dutenak
interpretatzeko orduan oso linealak

izateagatik, eta alderantziz, badira
sonoritate handiko abestiak, baliabide
literario askokoak eta metrika
ezin hobea dutenak, baina bertso
gatzgabeak dituztenak. Askotan
pentsatu bada ere letra on baterako
estetika hobea sakrifikatu behar
dela, denborarekin, rap musika
hobeto finkatutakoan, frogatu da
konbinagarria dela eta hobeto
komunikatzen laguntzen duela.
Errepikatze ariketa
Instrumental batera egokitzeko
orduan, hori lortzeko modu azkar
eta eraginkorra da errepikatzeariketa. Imitazioaren bidez lortzen
da ikasleek errimatzeko modua,
metrika eta tempoa barneratzea.
Kontua da abesti bat jartzea adibide
gisa, konpas batzuk aukeratzea eta
ikasgelan behin baino gehiagotan
ozenki errepikatzea. Hurrengo
pausoa izango litzateke bertso
horiek libreta batean idaztea
eta instrumental baten gainean
errepikatzea (jatorrizko abestiarena
edo antzeko abiadurarekin), eta
jatorrizko grabazioaren ahotsik gabe
errepikatzea. Instrumental hori izan
daiteke abestirako aukeratutakoa,
ikasitako metrikaren nozioarekin idatz
dezaten. Atal praktikorako denbora
gehiago duten tailerretan, hainbat
estilo proba daitezke, rapak hainbat
tempo eta soinutako abestiak baititu.
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Abestirako gako-hitzak

Abestia grabatzea

Letra idazten hasteko unea da.
Lehenengo urratsa izango da ikasle
guztien artean 4, 5 edo 6 gako-hitz
aukeratzea, finantza-hezkuntzan
funtsezkoak direnak, eta arbel batean
idaztea. Ondoren, hitz horiekin
errimatzen duten hitzak bilatu
behar ditugu, bai kontsonanteak
bai asonanteak. Bikoteak sortuko
ditugu, eta gutxienez 4 konpas
idatzi behar dituzte hitz horietakoren
batekin. Sormenak librea izan behar
du; beraz, bikoteren batek gehiago
idaztea erabakitzen badu, ez dago
inolako arazorik. Azken urratsa
izango da zati bakoitza jendaurrean
azaltzea, behar izanez gero hitz,
egitura edo errimaren bat zuzentzea
gaiaren sonoritaterako, eta zati
guztien artean abestiarentzat ordena
logikoa sortzea.

Funtsezkoa da tailerraren oroigarri
bat sortzea, mezua eta sortutako
emaitza zabaltzeko balioko duena.
Nahiz eta hasieran kostatu ikasleek
parte hartzea, grabazioa hasten
denean handitu egiten da parte
hartzaileen kopurua. Grabatzeko
aukera bat baino gehiago dago,
eta ikastaroaren denboraren eta
espazioaren araberakoa izango da.
Grabazio-estudio eramangarri bat
erabil daiteke, edo kamera batekin
zuzeneko emanaldi bat grabatu edo
bien konbinazioa. Baliabide hori
lagungarria izan daiteke mezua
zabaltzeko, parte-hartzaileen artean
kide-sentimendua sortzeko eta
sormen-sentimendua pizteko. Bai
sareetarako grabazio laburrak bai
erregistro profesionalagoa izan,
ezinbestekoa da tailerraren zati hau.
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HEZKUNTZA-SISTEMAK
GAITASUNAK, ESPIRITU
KRITIKOA ETA HELDUTASUNA
EMAN BEHAR DIZKIE
IKASLEEI BEREN INGURUNEAN
MOLDATZEN JAKITEKO.
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Hona hemen nabarmendu nahi
ditugun ondorio nagusiak:

6. ondorioak

1. Finantza-hezkuntza hezkuntzacurriculumaren berariazko irakasgai
gisa sartzeak arrisku nabariak ditu
paradigma ekonomikotik eratorriak,
kontuan hartu behar baita finantzagaikuntza zer den eta, beraz,
prestakuntza-programan zer eduki
hautatu diren, zein ez diren ageri eta
nork ematen dituen. Arrisku horien
artean, honako hauek nabarmenduko
ditugu:
•
•

•

•

keny

arka

na
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Finantza-erabakiek ongizate
kolektiboan duten eragina
ikusezin bihurtzea.
Finantza-erakunde pribatuen eta
parte diren finantza-sistemaren
inpartzialtasunik eza, hezitzaile
gisa duten eginkizunean.
Finantza-arriskuen aurreko
erantzukizuna pertsonengan
ardaztea, statu quoa legitimatuz
eta herritarren immobilismoa
sustatuz.
Sistema ekonomikoaren ikuspegi
hegemonikoa baliozkotzea,
finantzak tresna gisa aurkeztuz,
haien bidez kudeatzeko eta
ziurtatzeko, modu pribatu eta
indibidualean, publikoki eman
beharreko eskubideak edo modu
kooperatiboan lor daitezkeen
esparruak.

2. Hezkuntza-sistemak gaitasunak,
espiritu kritikoa eta heldutasuna
eman behar dizkie ikasleei beren
ingurunean moldatzen jakiteko,
finantzek gero eta pisu handiagoa
baitute ingurune horretan. Horregatik,
gaitasun horiek modu praktikoan

lantzeko eguneroko finantza-tresnak
erabiltzea modu egokia da mundu
erreala ikasgelara hurbiltzeko.
Era berean, musika bezalako
hezkuntza-metodo alternatiboak
erabiltzeak ikaskuntza
dinamikoagoa, sinpleagoa eta
motibagarriagoa izaten laguntzen
du.
Finantzak sistema ekonomikoaren
parte dira, eta ikuspegi kritikoarekin
eta holistikoarekin eta balioekin eta
gizarte-kontzeptuarekin lotuta landu
behar dira ikastetxeetan. Rap musikak
sortu zenetik partekatzen ditu ikasleei
transmititu nahi zaizkien bertute mota
horiek. Hori da, hain zuzen ere,
formaren eta edukiaren elkarketa hori
positiboa izateko bertute nagusia, arlo
horretan hezteko arrakasta lortzeko.
3. Nolanahi ere, finantza-hezkuntza
sartu da curriculumean, eta finantza
etiko eta parabankarioen eremutik
gure ikuspegia azaldu behar dugu,
espazio hori beste eragile batzuek
monopolizatu ez dezaten. Finantzahezkuntza hezkuntza-proiektuaren
parte bada, funtsezkoa da eragitea,
barne har dezan finantzasistemak eta banku-operatibak
gizakiengan, gizartean eta
ingurumenean dituzten eraginei
buruzko sentsibilizazioa, eta
erantzukizun indibidualak eta
kolektiboak eslei ditzan gizarte
bidezkoagoa eta solidarioagoa eraiki
ahal izateko. Abesti batek, bakoitzak
ikasitakoa adieraz dezan laguntzeaz
gain, lagun dezake kontzientziazio
hori pertsona gehiagori helarazten eta
ikasitakoari buruz gehiago ikertzera
animatzen ere.
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ERANSKINA:
ELKARRIZKETAK

2020ko irailan egindako elkarrizketa, Covid19-aren pandemia betean
ikasgelara aurrez-aurre itzultzeko testuinguruan.

Pau Llonch (Versembrant): “Erakunde errepublikanoa da
eskola, eta hortz eta bihotz defendatu behar dugu”
Duela aste batzuetatik hona,
ikasgeletara itzultzea izan dute oinarri
COVID19 pandemiaren inguruko
eztabaida nagusiek. Zoritxarrez,
aurrez aurreko hezkuntzaren itzulera
aztertzeko erabili diren ordu gehienak
osasun-segurtasunari buruz hitz
egiteko izan dira, eta, aitzitik, tarte
txikia egon da eskoletan gizarteelkarreraginak duen hezkuntzagarrantziari buruz hitz egiteko.
Era berean, ez da planteatu
curriculumeko irakasgaien artean
tarterik utzi behar ote den pandemia
eta haren ondorioak aztertzeko, eta
ikasleen artean horri buruz argi eta
garbi hitz egin behar ote den; izan
ere, gustatu ala ez, mundua ez da
orain dela 6 hilabete ikasgelak hustu
zirenean bezalakoa.
Eskolara itzultzea zaila bada, erronka
bat da, halaber, beste tresna batzuen
eta beste hezkuntza-baliabide batzuen
bidez ikasleen hazkundean laguntzen
duten curriculumetik kanpoko
jarduerei eustea. Egoera horretan
dago Versembrant Kataluniako
herri-eskola ibiltaria, gazteen
kontzientzia kritikoa sustatu nahi
duena hiri-artearen eta hip-hoparen
bidez. Hezkuntza-proposamen
honen giltzarrietako bat da parte
hartzen dutenak beren gaitasunetan
ahalduntzea, lankidetzan eta taldekohesioan oinarrituta.
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Pau Llonch da proiektuaren
bultzatzailea. Gainera, hainbat
komunikabidetan idazten du,
ekonomista da UOC unibertsitatean
eta Taifa Mintegian eta At Versaris
rap talde katalaneko MC (zeremoniamaisua) ere. Bere musikarekin
hiri eta herrialde askotan ibili den
arren, aspaldi aldatu zuen agertokia
ikasgelengatik, eta ulertu zuen arteak,
oro har, eta hip-hopak, bereziki, duen
gaitasun eraldatzailea. El rap a l’aula:
Aprenentatges d’una revolución en
marxa (Associació de Mestres Rosa
Sensat) argitaratu berri du, hezkuntza
birbideratzeko proposamena zehazten
duena.
Hezkuntzari buruz modu zabalagoan
hitz egiteko aitzakia gisa balio du,
eztabaida batzuei ez baitzaie albiste
direnean bakarrik aurre egin behar.
Izan ere, irakaskuntzak ez du espazio
garrantzitsua bete behar lehen
planoan, orain bezala, irtenbide
gisa baino gehiago arazo gisa
ikusten denean. Hezkuntza etengabe
berrikusi behar delako, baina, batez
ere, blindatu egin behar delako.
Eskubidea delako eta ez betebeharra.
Ezin dielako merkatuko irizpideei
bakarrik erantzun.
Versembrantek dio herri eskola
ibiltaria dela. Aldeak alde
batera utzita, antzekotasunak
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ditu Lorcak II. Errepublikan
zuzendu zuen La Barraca antzerki
unibertsitarioarekin. Kulturaren
bidez hezteko ideiatik sortu ziren
biak, era horretako hezkuntza
hainbat lekutan eskuragarri
egon dadin, egoera soziala eta
ekonomikoa kontuan hartu gabe.
Ematen du, ia 90 urte geroago,
ia hondar-hezkuntza izaten
jarraitzen duela, eta curriculumetik
kanpoko hezkuntza gisa ulertzen
dela. Zergatik da hain zaila era
horretako irakaskuntza ikasleen
prestakuntzan sartzea?
Arrazoiei buruz hitz egin aurretik,
merezi du gaiaren larritasuna ondo
ulertzea. Lehenik eta behin, komeni
da azpimarratzea zailtasun hori oso
zabalduta dagoela mundu osoan,
ez dela Espainiako edo Kataluniako
arazoa bakarrik. Ken Robinsonek,
duela gutxi zendua, adierazi zuen
XIX. mendean sistema publiko
guztiak industrializazio-prozesuaren
beharrak asetzeko sortu izana zela
hezkuntza-joera horren -matematika
edo hizkuntza bezalako ikasgaiak
arteen eta humanitateen gainetik
lehenestea- arrazoia. Horrek hierarkia
bat ekarri zuen, lan-merkaturako
irakasgai erabilgarrienak lehenesten
zituena. Hala ere, uste dut arazoa
are larriagoa dela eta areagotu egin
dela azken 50 urteetan. Hezkuntzajoera horrek, irakasgai batzuk besteen
gainetik lehenesteaz gain, ez ditu
aintzat hartu pertsona eraikitzeko
beharrezkoak diren dimentsio
batzuk, XX. mendearen lehen
erdian bai garrantzi handia zutenak
haurren garapenerako testuetan eta
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hezkuntza-teorian. Pablo del Ríok
ederki asko azaltzen duen bezala,
gai horiek eztabaidatzen ditugunean,
segundoero aldarrikatu behar dugun
erreferenteetako bat kontzientziaren
goi-mailako funtzioak dira, hala nola
borondatea, kontrola eta diziplina,
sentsibilitatearen sakontasuna,
altruismoa eta garapen morala,
bai eta etorkizuneko planoa edo
sakrifizio-gaitasuna ere; izan ere,
horiek guztiak abandonatu egin dira
eta zanpatu egin ditu adimenak, eta
ezagutza-gaitasunak dira eskolacurriculumean gobernatzaile legitimo
bakarrak. Denok gara abandonu
horren biktima.
Giza izatezko dimentsio horiek
baztertzen diren neurrian, horiek
garatzeko aukera ematen duten
tresnak ere baztertu egiten dira,
funtsean artelanak eta literatura,
antzerkia edo dantza. Vygotski
teoriatik, psikotekniei buruz hitz
egiten dugunean, adimenaren funtzio
gorenen bidezko eraikuntza hori
egiteko ekintza soziokulturalaz ari
gara, inolaz ere. Errazago esanda:
adimena bitarteko jardueraren
emaitza da, eta haren funtzio
garrantzitsuenetako asko ezin
dira garatu sorkuntza-, arte- edo
literatura-jarduerarik gabe: artelana
funtzio horiek eraldatzeko tresna
da, sentimenduen teknika baten
bidez. Hala ere, curriculumean arteezagutza sartzen denean, informazioa
metatzearen eta entziklopedismoaren
bidez egiten da: obra baten data
eta deskribapen laburra buruz
ikastea, obra hori bizi beharrean eta
sentimenduetan eragiten dizkigun

emozioak eraiki beharrean. Artea
testu eta hitzezko eduki bihurtzen da,
eta horrek esan nahi du jaramonik
ez egitea obren egitura narratibo
eta dramatikoei eta kultura- eta
identitate-sorkuntzari. Testuinguru
horretan, nor harrituko luke bada
motibazioaren eta zentzuaren egarri
den hezkuntza-komunitateak hiphopa bezalako jarduera-sistema
bat, hain zuzen ere, baztertuta
dauden giza-dimentsio horiek guztiak
erdigunean jartzen dituena, ondo
hartzeak?
Esan duzun bezala, hiri-artea
eta hip-hopa erabiltzen dituzue
hezkuntza-tresna gisa. Nerabeak
erakartzen dituen arren, oso
prentsa txarra du, eta arte txiki
eta arruntzat hartzen da oraindik
ere. Oztopoa al da ikastetxeetara
iristeko rapa erabiltzea? Nola alda
daiteke imajinario kolektiboan
hip-hop kulturaren ideia oker
hori?
Ez da inola ere oztopo bat, oraingoz
behintzat. Aitzitik, aipatzen ari garen
arazoen inguruan sentsibilitate
handia duten pertsonez beteta
dago irakasleen kidegoa, eta beso
zabalik jasotzen dituzte proposamen
guztiak, zorroztasuna eta hezkuntzadiseinu egokia badute, eta giza
ikaskuntzak nola funtzionatzen
duen hobeki ulertzeko balio badute,
azken aurkikuntza neurozientifiko
askoren argitan. Bide batez, horrek
matematikako eta hizkuntzako
irakasgaiak birbideratu beharra ere
badakar berekin, lehen esan dudan
bezala, arazoa ez baita irakasgai

batekin edo bestearekin, baizik eta
nola irakatsi nahi dugun. Zerbait
aspergarria eta errepikakorra izatetik
oso urrun dago pentsamendu
matematikoa, jolasa da, eta, hala ere,
ikasle gehienek gorrotatzen duten gai
bihurtu du hizpide dugun joera horrek
berak.
Bada, jarduera-sistema praktikoa
da rapa, curriculumean dauden
ikaskuntza zehatz asko mugiarazten
dituena, baina askoz modu
eraginkorragoan, esan dugun
moduan, giza izatean funtsezkoak
diren dimentsio horiekin bat egiten
baitu: rapa drama da, agertoki birtual
bat eraikitzea da, eta hartatik edozein
gaztek uler dezake bere burua, senti
dezake bere bizitza garrantzitsua
dela taldeko gainerakoentzat eta
etorkizunean proiektatzeko balio dio.
Gainera, edozein ariketa dramatikok
bezala (eta neurri batean rapa hala
da), emozioen kontrola ahalbidetzen
du esparru adierazgarri batean.
Tresna izugarria da! Antzerkia den
bezala. Horien erakusgarri dira
hain emaitza onak ematen ari
diren (bereziki Ingalaterran) drama
education proiektuak.
Zure hezkuntza-proposamenari
eusteko ardatz hartzen duzun
teorialari nagusietako bat
Vygotsky psikologo errusiarra
da. Haren ustez, haurrek lehenik
interakzio sozialaren bidez
(interpsikologikoa) ikasten
dute, eta, ondoren, maila
pertsonalean barneratzen dute
(intrapsikologikoa).
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COVID 19ren ondorioz eskoletara
itzultzea zalantzan jartzen da
orain eta guraso askok nahiago
dute beren seme-alabak
eskolara ez eraman. Zure ustez
eskoletan interakzio hori ez
izatea arriskutsua izan al daiteke
garapen pertsonalerako eta
hezkuntzarako?
Bistan da horrek eragina izango
duela. Badira urte batzuk hezkuntzametodologien inguruko eztabaida
dagoela, praktika interesgarriei bidea
ireki diena, eta orain atzera egingo
dute pandemiaren ondorioz. Baina
espero dezagun hori aldi baterako
izatea. Nolanahi ere, materialista
naizen aldetik, ziur nago behar
dugun hezkuntza-birbideratze
horren etsai nagusiak direla ratioak,
aurrekontu publiko eskasak, eskolabereizketa eta beste gertaera
eztabaidaezin asko, eta horiei
eraso behar zaie lehenik. Elementu
horiek gabe, irakasleei emango
genieke hezkuntza-eraldaketa horren
erantzukizuna, ondorioztatuz arazoa
dela pentsamoldea aldatu behar
dutela. Rendueles-ek dioen bezala,
baldintza materialen garrantzia
ukatzen duten tik subjektibista horiek
idealismo garaikidea dira, eta Marxek
haren kontra idatziko zukeen gaur
bere Alemaniako Ideologia.
Hori esanda, subjektibotasunek
garrantzia dute. Alde horretatik
bihurtzen dira funtsezko Vygotski
eta garapenaren korronte historikokultural guztiak. Marxista askori
baldintza materialen kopla
errepikatzeak balio izan die, batez
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ere, inolako ahaleginik ez egin behar
izateko argitu ahal izateko zein
diren baldintza horiek guri eragiteko
mekanismo zehatzak, eta, ondorioz,
inakzioa soilik eragin dezaketen
determinismoetan erori dira. Gizakiok
gure baldintzen mende gaude, baina,
hain zuzen ere, horixe da gizaki
egiten gaituena, bizi-praktikaren bidez
gauza garela baldintzatzaile horiek
ulertzeko eta pikutara bidaltzeko.
Oso zaila da praxia bezalako
kontzeptuak ulertzea marxismoaren
barruan Vygotskiren ikuspegia
ulertu gabe, hau da, ulertu gabe
praktikaren bidez nola eraldatzen
dugun gure ingurunea, baina geure
burua ere eraldatzen dugula. Baina
konkretura itzuliz, Vygotskiren
ekarpena laburbildu beharko banu,
giza izaeraren ikusmolde zientifikoa
dela esango nuke. Ez dugu iratxoetan
eta gauza oso metafisikoetan sinetsi
beharrik, eta, beraz, zientziaren eta
psikologiaren mugetan egon gaitezke,
gizakiaren eraikuntza psikologikorako
eta hezkuntzarako bitartekaritza
artistikoa funtsezkoa dela defendatuz.
Pandemia honek online hezkuntza
aktibatu du birusaren hedapena
geldiarazteko. Ideia horrek,
ikasleen arteko desberdintasun
sozialak areagotzeaz gain,
askotan ez du hezkuntzaren
alderdi emozionalik, eta
curriculumeko zereginak besterik
gabe amaitzea du ardatz. Zuek
ere, Fight The Covid proiektuaren
bidez, hurbildu zineten hezkuntza
birtualera. Elkarreragin soziala
eta emozioak landu al daitezke
Internet bidez?

Askoz ere zailagoa da eta ez hain
emankorra, baina ez da ezinezkoa,
eta egungo baldintzetan probatu
beste erremediorik ez dugu. Baina
kontuz, batzuetan nahasi egiten
da kolektiboak ikaskuntzan duen
eginkizuna. Ikaskuntzaren jatorria
soziala dela esateak, eta, lehen
aipatu duzun bezala, ezagutza maila
interpsikologikotik intrapsikologikora
barneratzeko prozesuaz hitz egiteak,
ez du esan nahi metodologiak beti
taldean egin behar direnik eta beti
aurrez aurrekoak izan behar dutenik.
Nik pianoa partitura batzuekin jotzen
ikasten dudanean, partitura hori
kultura-bitartekotza da dagoeneko,
gizartez beteriko tresna, nik barneratu
baino lehen gizartean zegoena.
Vygotskiren lanaren bulgarizazioetako
bat da, nire ustez, pentsatzea
taldean lan eginez konpontzen dela
dena. Hori esanda, bistan da kontu
emozionalak eta eskolako zentzua
sortzearekin zerikusia dutenak oso
lotuta daudela taldearekin, eta online
hezkuntza kontraesana dela. Aurrera
ateratzeko tresna bat izan da Fight
The Covid proiektua, baina izugarri
gustatuko litzaiguke lurperatu ahal
izatea, pandemia honek atzera egiten
badu.
Irakasleek ikasgeletara
itzultzearen inguruan egiten
duten kritiketako bat da ezin
dela ikasgai-zerrendara itzuli
hilabete hauetako egoerari heldu
gabe. Ez dute ulertzen besterik
gabe eskolak ematen hastea eta
osasun krisiaren ondorioez ez hitz
egitea. Zergatik dago ikasgeletan

osagai psikologikoak eta sozialak
tratatzeko beldur hori? Zure
ustez, ohiko ikasgai-zerrendatik
ateratzen denean, eskuinak
doktrinatzeari buruz etengabe
egiten duen salaketaren ondorioa
al da?
Gai erabakigarria da hori. Eskola
erakunde errepublikanoa da, eta
hortz eta bihotz defendatu behar
dugu. Ez da soilik proletarioak egiten
diren eta subjektibotasun akritikoak
egiten diren tokia, ezkertiar miope
batzuek iradoki duten bezala.
Horretan nahiko antzekoak dira
eskuina eta ezker foucaultiarren bat,
lehenengoek nahi baitute bigarrenen
iritziz jada den hori izatea eskola.
Irakaskuntza publikoa degradatu eta
merkatuarentzako subjektibotasunen
irakaspen huts bihurtu nahi duen
haitzuloetako eskuin horren
aurrean, ezkerrak eskolaren funtzio
errepublikanoa defendatu besterik
ezin du egin, bere oinarrietako bat
pentsamendu kritikoa eta gizartean
gertatzen den horretan ainguratutako
eztabaida izan behar dutela
pentsatuta.
Liburuan lantzen duzun
elementuetako bat dieta kulturala
da, hau da, kontsumitzen
dugunaren bidez eraikitzea gure
errealitatea. Globalizazioaren eta
komunikabideen eragina izugarria
izan arren, badirudi Internetek
aukera-leiho bat ireki duela
gazteek gustu homogeneoak izan
ez ditzaten. Zure esperientziagatik,
zer pisu dute oraindik ere
telebistak, zinemak eta musika
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komertzialenak gazteen kulturahezkuntzan?
Uf, gai garrantzitsua da hori ere. Bai
elkarrizketa ona! Ziurtasun baino
zalantza gehiago ditut gai horretan,
baina nire intuizioak esaten dit
Internet ez dela heterogeneotasunari
irekitako leihoa, kontrakoa baizik.
Sentsibilitatea, pentsamendu kritikoa
eta beste bertute asko garatu behar
dira Interneten, hain zuzen ere,
homogeneotasuna ez den zerbait
aurkitzeko. Telebistak, zinemak
eta musikak hezkuntzan duten
garrantzia diagnostikatzeko, azterketa
sakonak beharko lirateke, garai
batean materialistek, Pablo del Ríok
eta Amelia Álvarezek esaterako,
Espainian egin zituztenak bezalakoak.
Hori bai da materialista izatea:
zerbaiten ondorioak ateratzeko
sakon aztertu behar dela ulertzea,
eta ez ateratzea funtzionalismoz,
aporiaz edo faltsukeriaz betetako
ondorioak. Nolanahi ere, gure ustez,
ikasleen dieta kulturala erdigunean
jartzeko, zalantzan jartzeko eta
berriz pentsatzeko lekua izan behar
du eskolak, eta, azkenean, gazteek
izan behar dute dieta horretaz
jabetu eta eraiki behar dutenak,
ez kontsumitzaile gisa bakarrik,
baita ekoizle gisa ere. Hori bai da
eraldatzailea.
Egiten dituzuen rap-tailerretan
gizarte-arazo jakin batzuk
jorratzen dituzue beti, hala
nola arrazismoa, matxismoa,
klasismoa... Eskuin muturrak
gorakada izan duela eta Podemos
Gobernuan sartu dela ikusita,
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badirudi gazte batzuk sentitzen
dutela balio “tradizionalagoak”
defendatzea dela sistemaren
etsai izateko modu berria.
Katalunian, agian, bestelako
esparrua izango da, baina uste al
duzu gazteen artean atzerakada
izan dela gutxiengoak eta haien
eskubide sozialak errespetatzeari
dagokionez? Horrelakorik sumatu
al duzuen zuen tailerretan?
Erantzun honetan ere ezin
naiz zehatza izan, baina, nire
esperientziagatik, aniztasunari
dagokionez eskolan gazteak askoz
ere toleranteagoak dira gu ginen
baino ni gaztea nintzenean. Adibidez,
generoari, identitateari eta sexuorientazioari buruzko eztabaidek
duten normalizazio-maila askoz ere
handiagoa da. Horixe nabaritzen
dut nik Katalunian, eta ehunka
ikastetxetan egon naiz. Uste dut
eskuin muturrak porrot egin zuela
2008ko krisia identitate-arazo
bihurtzeko ahaleginean, baina
ez dago hain argi orain lortuko
ez duenik, datorren depresio
ekonomikoa gogortzen denean eta
Covid 19gatik lotura soziala hoztean.
Beti esaten genuen Espainiako
estatua eta Portugal zirela Europako
noraez estremista eta xenofoboaren
salbuespenak, baina ez dago argi
hori esaten jarraitu dezakegunik.
Podemos Gobernuan egoteak,
gainera, frustrazioa eragiten badu
eskubide sozialak eta ekonomikoak
finkatzea lortzen ez duelako, horrek
gasolina gehiago emango dio
Voxi. Ez naiz batere baikorra zentzu
horretan. Horri gehitzen badiozu

antikapitalismoak ez duela lortzen
“kaleak berreskuratzeko” diskurtso
hutsal eta barne-hutsetatik ateratzea,
hori bereziki ezinezkoa den une
honetan, ez da baikortasunerako tarte
handirik geratzen.
Ikaskuntzari eskaintzen dizkiozu
liburuaren azken kapituluak,
eta parte teoriko bat eskaintzen
duzu rapa ulertzeko, bai eta
hura osatzeko zenbait zeregin
eta tresna ere. Gu beste garai
batzuetatik gatoz, eta orduan
lagunekin kalean praktikatuz
ikasten zen rapa, eta lasaitze
pertsonalerako erabiltzen genuen
askotan, orduan zer ekarpen egin
diezaioke teoriak hain erraietakoa
eta intuitiboa den musika-estilo
horri?

erabiltzen ari ez denik. Ezagutza
teknikoak intuizioarekin eta erraiekin
konbinatzeak, horrexek bihurtzen
du abesti on bat artelan. Gai bat
ona denean sentitzen dugun katarsi
hori (gure garuna fisikoki eraldatzen
duena!), hain zuzen ere, formaren
eta edukiaren arteko zirkuitulaburra
da. Bide batez, esan Vygotskin ere
badagoela hori, inon baino hobeto
azaldua. Teknikak antolatu eta
sistematizatu besterik ez dut egiten,
idazten duen norbaitek hobeto uler
dezan zergatik funtzionatzen duten
bertso batzuek besteek baino hobeto.
Edo zerk huts egiten duen bere
abestian eta zer hobetu dezakeen.
Artea sentimenduaren teknika soziala
da, eta horrek esan nahi du soziala
dela. Baina emozionalaz gain, teknika
ere behar du.

Asko, nik uste. Egia da bakoitzak
bere hurbilketa egiten diola rapa
bezalako praktika kultural bati, baina
inork ez du erabat tekniketatik kanpo
idazten, nahiz eta bere barneratze
praktikoak ez dion uzten bereizten
zein teknika erabiltzen duen eta
zergatik. Ikus dezagun zerbait
teknikoa, espero dut rapa ezagutzen
ez duen irakurlea ez galtzea: kanpoko
errima bat mugitze hutsa (konpasaren
laugarren pultsuarekin bat datorrena,
zuk badakizu zertaz doan hori) eta
geroago “eroraraztea”, adibidez,
kaxaren ondoren, hori teknika bat
da jada. Batek argi eta garbi hala
dela pentsatu gabe egitea, eta beste
teknika batzuekin nola konbinatu
(era guztietako figura erretorikoak
eta aipatu ditudan beste baliabide
asko), ez du esan nahi teknikak
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Nina González (FETS): “Kultura eta finantza etikoak
eraldaketa sozialerako tresnak dira”

Dirua gure bizitzan dago jaiotzen
garenetik ia. Txiki-txikitatik dakigu
txanponak edo billeteak trukatzen
direla nahi ditugun edo gurasoei
eskatzen dizkiegun gauzak lortzeko.
Hazten garen heinean, nabarmenago
bihurtzen da, eta ulertzen hasten gara
ez dela zerutik erortzen eta ahalegina,
lana, eskatzen duela. Gure gizartean
ia egunero presentzia handia badu
ere, finantzetako hezkuntza ez da
orain dela gutxi arte planteatu, eta
beti ikuspegi neoliberaletik.
Premia horren ondorioz, hezkuntzaelkarte eta -sare askok beste
hezkuntza ekonomiko mota bat
sustatu dute, gizartea eraldatzeko
tresna gisa ulertuta eta ikuspegi
kritikoarekin, ekonomia askoz
ere etikoagoaren, pluralagoaren
eta jasangarriagoaren alde egin
daitekeela erakusteko. Ekonomiak
pertsonen eta planetaren zerbitzura
egon behar duela uste dute, eta ez
elite jakin baten edo indibidualismo
bizienaren zerbitzura soilik.
Hezkuntza-sare horiek egiten
duten lanari eta kulturak finantzahezkuntzan izan dezakeen
eginkizunari buruz gehiago jakiteko,
Nina González Fernández Arguelles
FETS-Finançament Ètic i Solidari
erakundeko koordinatzailearekin hitz
egingo dugu.
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Ezer baino lehen, zein da RedEFES
saretik egiten duzuen lana?
Finantza Etiko eta Solidarioetako
hezkuntzaren aldeko Sarea (RedEFES)
hezkuntza ekonomiko kritikoagoa eta
pluralagoa sustatzeko eta gazteen
artean finantza etikoak zabaltzeko
sortu zen, finantza etikoak eraldaketa
sozialerako tresna gisa ulertuta.
Asmoa da esparru partekatua sortzea
irakasleen, ikastetxeen, finantza
etikoen erakundeen, hezkuntza
eraldatzailearen erakundeen, gazteelkarteen, hezkuntza-kooperatiben
eta abarren artean, egungo finantzasistemari dagokionez gazteen
artean kontzientzia kritikoa sustatzen
duten hezkuntza-baliabideak,
esperientziak eta metodologiak
trukatzeko eta eskuragarri jartzeko.
Era berean, erakutsi egin nahi ditugu
beste ekonomia bat, solidarioa
eta jasangarria, posible dela eta
askotan finantza etikoen engranajeari
esker dagoeneko martxan dagoela
frogatzen duten alternatibak.
Gaur egun, ba al dago
finantzetako hezkuntzarik eskola
eta institutu publikoetan? Zer
ikuspegitatik lantzen da gai hori?
Finantza-hezkuntza gero eta gehiago
ematen da ikasgeletan eta adin
txikiagoetan. Hain zuzen, duela

gutxi, Balore Merkatuaren Batzorde
Nazionalak (CNMV) eta Espainiako
Bankuak proposamen bat bidali diote
Hezkuntza eta Lanbide Heziketako
Ministerioari hurrengo eskolacurriculumaren diseinuan finantzahezkuntzako edukiak zabal daitezen.
Adibidez, lehen hezkuntzan gaitasun
batzuk sartzeko eskatu dute, hala nola
“Diruak gure bizitzan jokatzen duen
papera ulertzea” edo “Dirua behar
bezala kudeatzea”.

Hain zuzen, oso hurbileko zerbait da
dirua, baina, aldi berean, finantzak
eta finantza-mundua, oro har,
urrunekotzat hartzen dira, eta, batez
ere, aldaezintzat. Sinestarazi digute
finantza-sistema “aditu handientzat”
baino ez dela, eta ez duela inolako
zerikusirik jendearekin, gizartearekin
eta planetarekin.

RedEFES sarean kezkatzen gaitu
finantza-hezkuntza hori modu
bakarrean egiteak, hau da, hezkuntza
ekonomikoarekin lotu gabe. Finantzek
garrantzi handia dute, bai, baina
ekonomiaren tresna dira, eta -ez
dezagun ahaztu- ekonomia gizarte
zientzia dela, eta, beraz, pertsonen
eta planetaren ongizatearen
zerbitzura egon behar duela.

Hala ere, finantza-sistema nahiko
berria da gaur egun ezagutzen
dugun moduan; izan ere, ekonomia
hiperfinantzarizatuta dago, eta horrek
esan nahi du munduan mugitzen den
kapitalaren % 90ek baino gehiagok
ez duela ezer erosten, ezta saltzen
ere, eta espekulatu baino ez duela
egiten. Beste horrenbeste gertatzen
da bankuen eta, batez ere, ia
desagertuta dauden aurrezki-kutxen
eginkizunarekin ere, bokazio soziala
baitzuten beren “DNAn”.

Gazteek beharrezko tresnak izatea
nahi badugu gure gizartearen
erronkei, esate baterako klimaaldaketari eta gero eta handiagoak
diren desberdintasunei, aurre egin
ahal izateko eta planeta jasangarri
baten alde lan egin ahal izateko,
ekonomiaren irakaskuntza askoz
globalagoa, kritikoagoa eta
pluralagoa sustatu behar dugu.

Agian, arazo horiek gazteei hurbiltzen
saiatzea da erronka, eta hori
egiteko modu bat da dirua (gertuko
zerbait) bankuen zereginarekin eta
haien inbertsioen eta jardueren
(etxegabetzeak edo banka armatua
esaterako) inpaktuekin lotzea. Azken
finean, kontsumo kritikoa sustatu
behar da, kasu honetan euren
diruarena.

Txikitatik dugu dirua eskuratzeko
aukera, eta gai hori gori-gori
dago bai hedabideetan, bai
familia-elkarrizketetan, baita
nerabeentzako musikan ere.
Baina ikasleek ba al dute interesik
hezkuntza-mota horrekiko?

Zer eginkizun izan dezake
irakaskuntzak etorkizunean
aberastasunaren banaketa
bidezkoagoa lortzeko?
Aurreko hariari jarraiki, ekonomia
modu kritikoagoan eta pluralagoan
irakastea funtsezkoa izan daiteke
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mundua bidezkoagoa eta
zuzenagoa izan dadin lortzeko;
izan ere, barne hartu beharko
lituzke pentsamolde ekonomikoaren
ikuspegiak, hala nola ekonomia
feminista eta ekologikoa, eta
ekonomia egiteko beste modu batzuk
(ekonomia soziala eta solidarioa
esaterako), erakutsi beharko lituzke.
Harrigarria da ekonomiako eta
enpresa fakultateetako hirugarren
eta laugarren mailako ikasleek
kooperatibismoari buruz inoiz
entzun ez izana, adibidez. Bestalde,
pentsamendu ekonomikoa bezalako
irakasgaiak desagertzen ari dira
ekonomia eta enpresa fakultateetan,
eta horrek are gehiago mugatzen
du aniztasuna ekonomiaren
irakaskuntzan.
Finantza etikoetan hezteak balio
al du gero eta handiagoa den
indibidualismoari aurre egiteko
ere?
Alde horretatik baliagarria izan
daitekeela uste dut; izan ere,
erakusten duzunean finantza etikoak
eraldaketa sozialerako tresna
direla, askotan kooperatibak diren
proiektuak finantzatuz, finantzaerakunde etikoak berak bezalaxe,
erakusten ari zara antolatzeko
askoz ere modu kolektiboagoak eta
horizontalagoak egon daitezkeela...
Gazteei beren kontua irekita
duten bankuak sortutako inpaktu
negatiboak zeintzuk diren erakusten
diezunean ere, uste dut beren
errealitate indibidualetik haratago
begiratzera bultzatzen ari zarela
nolabait ere. Batzuetan horrek
eztabaida oso interesgarriak sortu ditu
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haien artean, azken batean horixe
baita kontua!
Musika, rapa batez ere,
hezkuntza-metodo gisa erabiltzen
hasi dira. Beharrezkoa al da
ikasleak motibatzeko alternatibak
bilatzea?
Guztiz beharrezkoa dela uste dut,
eta ia premiazkoa ere esango
nuke. Bigarren Hezkuntzako eta
Batxilergoko ekonomiako irakasle
batzuek ere askotan adierazi
digute premia hori, eta, egia
esan, hori izan da RedEFES sarea
sortzeko bultzadetako bat, gazteak
motibatzeko tresna berriak eskura
izan ditzaten.
Zer ekarpen egin dezake kulturak
finantza etikoak sustatzeko tresna
eraldatzaile gisa?
Izugarri! Kultura eta finantza etikoak
eraldaketa sozialerako tresnak
dira. Lotura argiak daude bien
artean, esate baterako, ekimen eta
proiektu kulturalak babestuz, horiek
baitira finantza-erakunde etikoen
finantziazio-eremu nagusietako bat,
bereziki kultura alternatiboa eta herrikultura.

“Kultura eta
finantza etikoak
eraldaketa sozialerako
tresnak dira”
,
nina gonzalez

