
Irakasleentzako gida 
eta ekintza gauzatzeko baliabideak

Eta orain… Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna
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KOLORETAKO

Ekintzaz Lagundu



AITABITXI DIREN IKASTETXEAK ETA FAMILIAK

Wedu-rekin aitabitxi izaterik ez de erabilerarako kolaborazio bat.

Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu, umeentzako bereziki pentsatutako proiektua da, 
familiak eta ikastetxeak, berdinen arteko lotura indartzea bilatzen duela zentrora edo 
etxera aldizka bidaltzen diren materialen bidez, eta haurren edukiak eta proposamen 
parte-hartzaileak bidez, proiektuaren web orrian aurki dezazuela.

Jada zure ikastetxea aitabitxi bada Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu-rekin neska edo 
mutil berarekin mantendu dezakezue lotura eta gainera Weducole- ren komunikazioak 
eta proposamenak jasotzea. Bakarrik duzue zuek Web-ean zehar alta hartzea eta zuen 
bazkide-kodea eskatzea.

ayudaenaccion.org/wedu

Informa zaitez eta zure ikasleekin parte hartu.

Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu editatutako heziketa-materiala Orain da Txanda hezkuntza- programarako.
En Babia Comunicación Social-aren edukiak eta diseinua Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu- rako. IIago-ren ilustrazioak En Babia- rako.

Baimenduta dago erreprodukzioa, difusioa eta lukro gabeko erabilera heziketa helburuekiko material ahuek, iturriak eta bere egileak beti zitatuz.

WEDUCOLE aukera da heziketa-komunitate guztiak heziketa eta solidario proiektuan 
parte har dezala, era kolektiboan aitabitxi izanez mutil bat  edo neska bat Ayuda en 
Accion- Ekintzaz Lagundu-ren bidez.

Wedu-rekin ikasleak,
• Mutilarekin edo neskarekin aitabitxi izandako kontaktua ahal izango dute, eta nor 

den ezagutuko dute, nola bizi den, nola da bere familia eta bere egunerokoa.
• Bere klasearen mezuak jasoko dituzte, modu horretan lotura solidarioa ez da bakarrik 

ezartzen mutilarekin edo neskarekin, baizik eta bere heziketa- komunitate guztiarekin.
• Solidaritatea landuko dute haurtzaroetatik esperientzia pozgarri eta dibertigarri bezala.
• Konpetentzia soziala eta hiritarra garatuko dute, komunikazioa, ikasketa eta enpatia-

ren bidez.
• Heziketa-kominitate guztiarekin partekatuko dute solidaritateko eredu praktiko bat, 

eta nola egin dezakegun bizi garen mundua hobetzeko.

-rekin aitabitxi

SOLIDARITATEAN HEZTEKO ERREMINTA BAT



EKINTZAREN 
DESKRIBAPENA  
ETA HELBURU 
OROKORRAK

Eta Orain… KOLORETAKO MUSIKA ekintzaren helburua da hezkuntza-komunitateak 
Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Egunean gure inguruan sortzen ditugun 
oztopo erreal eta sinbolikoen inguruan hausnartzea; izan ere, gure beldurrengandik 
babesteko eraikitzen ditugun hesi ikusiezin horiek, azkenean, beldurra eta 
intolerantzia gehiagoren iturria baino ez baitira. Horrekin batera ekintzaren egitekoa 
da ikasleengan gauzen zergatia ulertzeko beharra piztea eta beldur horiei aurre 
egiteko moduak aurkiaraztea.

Horrez gain, Barenboim-Said Andaluziako Fundazio publikoarekin elkarlanean 
sortutako ekintza hau musikan oinarrituta dago, horren bitartez herri ororen arteko 
lotura sortzen baita, gerora, bakearen, elkarrizketaren eta adiskidetzearen aldeko 
jarrerak bultzatzeko.

Ekintzaren prestaketa-fasearen helburu nagusiak

• Bakea, elkarrizketa eta adiskidetzea bezalako kontzeptuen inguruan hausnartzea 
eta gatazkak indarkeriaren bidez edo elkarrizketaren bidez ebaztearen arteko 
ezberdintasunak aztertzea.

• Gatazkak indarkeriaren bidez ebazten direnean, horrek herriengan eta herri 
horietako biztanleengan zein ondorio dituen sakon aztertzea. Akordioetara heldu 
behar dela azpimarratzea.

• Bakea bermatzeko eta egungo gatazkak amaitzeko konponbideak proposatzea.

Ekintzaren helburu nagusiak

• Herri guztiek komunean dituzten sentimenduak aurkitzea (poztasuna, beldurra, 
gogoa…), horrela, haien arteko ezaugarri komunak ezberdintasunak baino gehiago 
nabarmentzeko.

• Musikaren hizkuntza komuna erabiltzea elkartasuna eta lankidetza bultzatzeko.

• Keinu txikien garrantzia azpimarratzea eta pertsonen gaitasuna erakustea 
gustatzen ez zaizkien gauzak edota bidegabekeriatzat jotzen dituztenak aldatzeko.

Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA 3



IKASTETXEAREN 
PRESTATKUNTZA 
ETA 
INPLIKAZIOA 

Eta orain... KOLORETAKO MUSIKA Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Egunari 
begira sortutako hezkuntzarako ekintza-proposamena da. Narrazio bakarraren bitartez 
hezkuntza-komunitate osoa batzea da bere helburua. Nahiz eta oinarrian musika-
jarduera bat izan, ez da musikazko irakasgaiarekin soilik lotzeko ekintza bat, ikastetxeak 
bere osotasunean eta langile guztiekin egitekoa baino.

Irakasleentzako laguntza-baliabideak

• Gida honetan hainbat jarraibide dituzue, gero, zuen ikasleekin eta mailaren arabera 
prestaketa-saioak egin ahal izateko.

• Hiru maila proposatu ditugu edukietarako: haur-hezkuntza, lehen hezkuntza eta 
bigarren hezkuntza. Gure ideiak baliagarriak izatea espero dugu, nahiz eta eskola 
bakoitzaren ezaugarri eta curriculum-betebeharren arabera aldaketak egin behar 
izango diren batzuetan.

• Baremboin-Said Fundaziotik eta Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu erakundetik 
gonbitea luzatu nahi dizuegu blog-ean zuen ekarpenak egiteko. Jarraibide berriak 
proposa ditzakezue, ekintza berrietan erabiltzeko. Zuen laguntza oso baliagarria 
izango da!

 •  Gidaren amaieran Gai hau lantzeko... atala dago. Bertan ekintzak eskolan lantzeko 
baliabide gehigarriak aurkituko dituzue.

Ikasleak prestatzeko baliabideak

• Jardunbideetan adierazi bezala, prestaketa-saioa hasi eta batera ikasleei azaldu 
behar zaie gerora egingo den ekintzaren helburua zein izango den.

• Blogean eskuragai dituzue gida honetan aipatzen ditugun fitxa guztiak.

Familien parte-hartzea bultzatzeko baliabideak

• Familiekin elkarlanean aritzeko eta ikasleek gaia etxean lantzen jarraitzeko 
proposamen bat ere badugu, beraz, oso garrantzitsua da ikasle guztiek “familientzako” 
fitxaren kopia bana jasotzea.  Fitxa hori ere blogean dago eskuragai.

Ikastetxeko irakasle ez diren langileen parte-hartzea bultzatzeko baliabideak

• Irakasle ez diren langileei ere ekintzaren berri ematea eta haien parte hartzea 
bultzatzea proposatzen dizuegu.

• Horretarako, Eta orain... Koloretako musika ekintzaren “familiarekin batera egiteko 
fitxa” ikastetxeko langile guztiei eman ahal zaie.
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Ekintza ikastetxean bertan eta ikastetxetik kanpo ezagutarazteko baliabideak

• Programara ongi etorria emateko karpetan ekintza bakoitza ezagutzera emateko 
kartelen adibideak dituzue.

• Kartel horiek blogetik jaitsi daitezke ekintza ikastetxean noiz egingo duzuen 
zehazteko eta data idazteko.

• Gure proposamena da hurbileko hedabideren bati ekintzaren berri ematea, 
haiek ere, albiste baten bidez, aditzera emateko.

• Blogean ikus-entzunezkoentzako txokoa ere badugu. Zuen ikastetxearen 
argazkiak, bideoak edota antzekoak bidali eta bertan zintzilikatuko ditugu. Zuen 
adibidea ikusita, ziur gaude beste batzuk ere animatuko direla lanari EKItera!

Heldu da eguna! Hona hemen lanari ekiteko hainbat ideia:

• Gure proposamena ekintza urtarrilaren 30ean egitea da, hain zuzen ere, 
Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Egunean. Hala ere, data hori ez bada 
egokiena, hona hemen beste aukera batzuk: ekainaren 21ean (Musikaren 
Europako Eguna), urriaren 1ean (UNESCOren Musika Gaztearen Nazioarteko 
Eguna), azaroaren 22an (Santa Zezilia, musikarien zaindariaren eguna) edo 
zuek egoki deritzozuen beste edozein egunetan..

• Ekintza kolektiboa egingo da ikastetxean: horma bat hautatu eta horretan 
koloretako orriak itsatsiko dira. Orriotan ikasleek aukeratutako abestien letrak 
edota abesti horiek eragin dizkieten sentimenduak idatziko dituzte. Bestela, 
orriak helioz puztutako globoei lotu eta aske utz ditzakezue, hain zuzen ere, 
globo horiek sinbolo bat baitira: herriei haien arteko oztopo eta arazoak 
gainditzen laguntzen dieten musika.

• Beste aukera bat “soinu-ekintza” bat antolatzea da. Ikastetxean bertan dauden 
musika-tresnak edo norberak etxean zein ikastetxean egindakoak hartu eta 
denok batera jo ekintzari amaiera emateko.

• Erabili egun jakin hori ikasleek familiarekin egindako fitxak lantzeko.

• Ikasgelan prest eduki koloretako orri eta musika-tresna batzuk etxetik ezer 
ekartzen ez duten ikasleek erabiltzeko.

• Egun horretan, ikastetxeko txirrinak doinu berezia izan dezake. Ikasleek aurretik 
aukera dezakete eskolan haientzat positiboa den doinu bat.

• Atsedenaldian, ikastetxeko bozgorailuetatik musika jarri ikasleek tarte horretan 
musikaz eta haien jolas-orduaz batera gozatzeko aukera izateko.

Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA

   ETA ORAIN... EKIN!
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JARRAIBIDEA 
 Haur Hezkuntzarako 
eta Lehen Hezkuntzako 
lehenengo ziklorako
proposamena

Ekintza hasteko

• Hasteko, umeei bakea eta indarkeria-eza zer diren ulertzeko oinarrizko kontzeptu 
batzuk azaldu (esaterako, haien anai-arrebekin/lagunekin haserretzen diren 
galdetu, haserre daudenean zer egiten duten, helduak haserretzen direnean 
zer gertatzen den…). 

• Jarraian irakurriko duzuen ipuinaren ideia nagusia azaldu: ume batek musikaren 
bitartez beldurra gainditzea lortzen du. Musika elkar ulertzeko tresna gisa 
erabiltzen du lehen ulertu ezin zuen beste pertsona batekin komunikatzeko. 
Musika da haien hizkuntza komuna eta lotura-elementua.

   Eskolan lantzeko ideiak

1. Ipuin bat irakurri

• “Pitzadura harresian” ipuina irakur dezakezue. Umeek eroso irakurtzeko, nahi 
bezala egokitu.

• Ipuin horretan mutil eta neska batek ezin dute ez elkar ikusi, ez hitzik egin, 
bakoitza harresiaren alde batean dagoelako. Hala ere, musikari eta beste ume 
batzuen laguntzari esker, harresian zirrikitu txikiak irekitzea lortu eta alde 
bietakoek elkar ezagutzeko aukera dute. Azkenean, elkar ezagutzearen ondorioz 
sortutako zirrikitu txikiak zulo bihurtzen dira; berriro itxi ezingo diren zuloak.

• Ipuina irakurri ostean, ikasleei galderak egin denek ozenki erantzuteko. Gainera, 
haien zalantzak argitu eta ipuinaren mezua ondo ulertu dutela ziurtatu. Helduak 
zergatik dira beldur? Zer sinbolizatzen dute ipuineko ogro eta herensugeek? 
Zergatik umeek ez dute elkar ulertzen ipuinaren hasieran?

2. Ipuinari musika jarri
 
• Helburuak:

 Material bakoitzaren tinbrea ezagutzea eta ikastea. 

 Musika-tresnek zer-nolako soinuak egin ditzaketen aztertzea.

 Musika-tresnak sailkatzen ikastea.

 Arretaz entzun eta gero, haiek ere musika-forma txikiak sortzen ikastea.

Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna6
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FITXA: Pitzadura harresian

FITXA: Familiarekin batera egiteko proposamena

•  Ipuina musikaren bitartez irudikatu, horretarako lehenago eskolan ala etxean 
egindako musika-tresnekin edota eguneroko bizitzako objektuekin. Kotidiafonoak 
eguneroko bizitzako objektu arruntez egindako musika-tresnak dira.

•  Ikasleei azaldu musikak sentimenduak identifikatzeko balio digula. Ekintza 
errazteko, ipuina hiru sentimendutan banatuta dago: beldurra/etsipena (1., 2., 
3., 7., 9. eta 10. paragrafoak eta 15. paragrafoaren hasiera), jakin-mina (4., 5., 
6. eta 8. paragrafoak) eta poztasuna (11., 12., 13. eta 14. paragrafoak eta 15. 
paragrafoaren amaiera). Beste aukera bat da inolako azalpenik ez ematea eta 
ikasleekin batera ipuinaren zati horiek eskolan bertan identifikatzea.

• Lehenago identifikatutako sentimendu bakoitzari erritmo eta soinu jakin bat eman 
eta zuen musika-tresnekin edota kotidiafonoekin jo. Klasea taldeka banatu eta 
ipuina berriro irakurri zuen bandarekin batera musika jotzen duzuen bitartean.

• Eskolan egindako musika-tresnekin eta kotidiafonoekin “Pitzadura harresian” 
ipuinaren partitura asmatu eta musikograma formatuan marraztu, ikasleek 
musika arretaz eta erraztasunez jarraitzeko irudiekin edo grafikoekin.

 
3. Ipuina osatu

• Guk proposatutako ipuinak amaiera itxia badu ere, oso interesgarria da 
ikasleek haien gustuko beste antzeko istorio batzuk asmatzea.

• Liburuxka honekin batera datozen fitxen artetik hartu “Oztoporik ez!” izenekoa eta 
ikasleei eskatu ipuineko protagonisten arteko elkarrizketa bat imajinatzeko eta 
idazteko. Beste aukera bat da fitxa hartu eta kopia handi bat egitea, ikasle guztiek 
batera lan egiteko. Horrez gain, koloretako orriak kopia handi horretan itsats 
ditzakete, batek besteari harresiaren pitzaduratik jotako abestiak sinbolizatzeko.

FITXA:
Oztoporik 
ez!

20
min.



http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak

4. Musika-tresnak igarri

• Helburua: musika-tresnen tinbreak identifikatzea.

 Ikasleak biribilean eseriko dira eta bi taldetan banatuko dira. Irakasleak 
eskolan egindako tresnak, kotidiafonoak eta perkusio-tresna txikiak banatuko 
ditu haien artean. Txandaka, talde bakoitzeko ikasle bat biribilaren erdian 
jarriko da. Begiak estalita izango ditu. Ikasle batek bere musika-tresna joko 
du eta erdiko ikasleak zein tresna den asmatu beharko du. Asmatuz gero, 
bere taldeak puntu bat irabaziko du. Azkenean, musika-tresna gehien asmatu 
dituen taldeak irabaziko du.

Idatzi zure mezua ekintza 
honi dagokion blogean eta elkarbanatu 
Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu-en 
hezkuntza-komunitatearekin

Beste ideiarik al duzu?

Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna8

   Familiarekin batera egiteko proposamenak

• Zure ikasle-taldeari azalduko diozu ikastetxe osoan KOLORETAKO MUSIKA 
izeneko ekintza egingo duzuela. Data zehatza jakinarazi.

• Egun horretan FAMILIAREKIN BATERA EGITEKO FITXA ikastetxera ekartzeko eskatu.

• Ekintzaren kartela ikasgelan itsatsi.

• Ikasle bakoitzari familiarekin batera egiteko fitxa bana eman.

• Fitxan Bakearen eta Indarkeria Ezaren kultura bultzatzeko beharraren 
inguruan hausnarketa egiten da. Gainera, musikak elkartasuna eta lankidetza 
sustatzeko balio digula azpimarratzen du ariketak.

• Fitxak etxean bete ostean ezinbestekoa da eskolara berriro ekartzea ekintza-
egunean horiekin lan egiteko.

20
min.

20
min.



JARRAIBIDEA
Lehen Hezkuntzako
bigarren eta hirugarren 
zikloetarako
proposamena 

Ekintza hasteko

• Hasteko, umeei bakea eta indarkeria-eza zer diren ulertzeko oinarrizko kontzeptu 
batzuk azaldu (esaterako, haien anai-arrebekin/lagunekin haserretzen diren 
galdetu, haserre daudenean zer egiten duten, helduak haserretzen direnean 
zer gertatzen den, …). 

• Jarraian irakurriko duzuen ipuinaren ideia nagusia azaldu: ume batek musikaren 
bitartez beldurra gainditzea lortzen du. Musika elkar ulertzeko tresna gisa 
erabiltzen du lehen ulertu ezin zuen beste pertsona batekin komunikatzeko. 
Musika da haien hizkuntza komuna eta lotzen dituen elementua.

   Eskolan lantzeko ideiak

1. Ipuin bat irakurri

• “Pitzadura harresian” ipuina irakur dezakezue. Umeek eroso irakurtzeko nahi 
bezala egokitu.

• Ipuin horretan mutil eta neska batek ezin dute ez elkar ikusi, ez hitzik egin, 
bakoitza harresiaren alde batean dagoelako. Hala ere, musikari eta beste ume 
batzuen laguntzari esker, harresian zirrikitu txikiak irekitzea lortu eta alde 
bietakoek elkar ezagutzeko aukera dute. Azkenean, elkar ezagutzearen ondorioz 
sortutako zirrikitu txikiak zulo bihurtzen dira; berriro itxi ezingo diren zuloak.

• Ipuina irakurri ostean, ikasleei galderak egin denek ozenki erantzuteko. Gainera, 
ikasleen zalantzak argitu eta ipuinaren mezua ondo ulertu dutela ziurtatu. Helduak 
zergatik dira beldur? Zer sinbolizatzen dute ipuineko ogro eta herensugeek? 
Zergatik umeek ez dute elkar ulertzen ipuinaren hasieran?

2. Ipuinari musika jarri

• Helburuak:

 Material bakoitzaren tinbrearen nondik norakoak ezagutzea eta ikastea.
 Musika-tresnek zer nolako soinuak egin ditzaketen aztertzea.
 Musika-tresnak sailkatzen ikastea.
 Arretaz entzun eta gero, haiek ere musika-forma txikiak sortzen ikastea. 

• Ipuina musikaren bitartez irudikatu. Horretarako, perkusio-instrumentu txikiak 
erabil daitezke, besteak beste: txirula eztia, lehenago eskolan ala etxean 
egindako musika-tresnak edo eguneroko bizitzako objektuak. Kotidiafonoak 
objektu arruntez egindako musika-tresnak dira.

Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA 9
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• Ikasleei azaldu musikak sentimenduak identifikatzeko balio digula. Ekintza 
errazteko, ipuina hiru sentimendutan banatuta dago: beldurra/etsipena (1., 2., 
3., 7., 9. eta 10. paragrafoak, baita 15. paragrafoaren hasiera ere), jakin-mina 
(4., 5., 6. eta 8. paragrafoak) eta poztasuna (11., 12., 13. eta 14. paragrafoak, 
eta 15. paragrafoaren amaiera). Beste aukera bat da inolako azalpenik ez 
ematea eta ikasleekin batera ipuinaren zati horiek eskolan identifikatzea.

• Musika-tresnak familietan banatu haien sailkapenaren arabera: hari-
instrumentuak, haize-instrumentuak (zurezkoak eta metalezkoak) eta 
perkusio-instrumentuak. Ikasleak haien musika-tresnaren arabera taldekatu 
eta guztien artean zirkuluerdi bat egin. Orkestra prest dugu!

• Lehenago identifikatutako sentimenduei erritmo eta soinu jakin batzuk eman 
eta horiek musika-tresna taldeekin jo. 

• Eskolan egindako musika-tresnekin, kotidiafonoekin eta gainontzekoekin 
“Pitzadura harresian” ipuinaren partitura asmatu eta musikograma formatuan 
marraztu.

• Azkenik, zure orkestraren aurrean jarri zuzendari-lana egiteko. Ordua da 
orkestrako tresna-taldeei sarrera emateko eta ipuina zuen bandarekin 
berrirakurtzeko.

3. Ipuina osatu

• Guk proposatutako ipuinak amaiera itxia badu ere, oso interesgarria da ikasleek 
istorioa garatzen jarraitzea eta haien gustuko beste amaiera bat asmatzea.

• Ikasleek, taldeka, amaiera berriak asmatu beharko dituzte. Ipuinaren 
amaieraren ondoren zer gertatzen den kontatuko dute paragrafo batean. 
Gero, guztien artean bozketa eginda aukeratuko da zuen amaiera berrietan 
gustukoena.

• Aurretik aukeratu duzuen amaiera berriaren esaldiak koloretako orrietan idatz 
ditzakezue eta horiek ikasgelako horman itsatsi protagonistek harresiaren 
alde batetik bestera elkarri pasatzen zizkieten abestiak sinbolizatzeko.

• Horrez gain, lehenago identifikatu dituzuen ipuinetako sentimendu eta 
paragrafoak abestiekin lotu ditzakezue. Abestion izenak koloretako orrietan 
idatzi.

Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna10

FITXA: Pitzadura harresian

FITXA: 
Familiarekin batera egiteko proposamena

20
min.



Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA

Idatzi zure mezua ekintza 
honi dagokion blogean eta elkarbanatu 
Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu-en 
hezkuntza-komunitatearekin

Beste ideiarik al duzu?

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak
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4. Harresiek banatu egiten gaituzte; musikak, adiskidetu

• Ikasleekin aztertu gaur egungo historian zenbat herri egon diren eta orain ere 
dauden harresiez banatuta.

• Ikasleekin bilatu eta aztertu harresiez banatutako herrietako haur kanta 
ezagunenak.

• Aurkitutako abestien artean bat aukeratu eta ikasi ipuina irakurri ostean 
guztiok batera abesteko.   

   Familiarekin batera egiteko proposamenak

• Zure ikasle-taldeari azalduko diozu ikastetxe osoan KOLORETAKO MUSIKA 
izeneko ekintza egingo duzuela. Data zehatza jakinarazi.

• Egun horretan FAMILIAREKIN BATERA EGITEKO FITXA ikastetxera ekartzeko 
eskatu.

• Ekintzaren kartela ikasgelan itsatsi.

• Ikasle bakoitzari familiarekin batera egiteko fitxa bana eman.

• Fitxan Bakearen eta Indarkeria Ezaren kultura bultzatzeko beharraren 
inguruan hausnarketa egiten da. Gainera, musikak elkartasuna eta lankidetza 
sustatzeko balio digula azpimarratzen du ariketak.

• itxak etxean bete ostean, ezinbestekoa da eskolara berriro ekartzea ekintza-
egunean horiekin lan egiteko.

Horrez guztiaz gain, ondorengo webgunean entzungai dagoen 
musika eskolan erabiltzeko aukera duzue:
www.barenboim-said.org/es/discografia_publicaciones/discografia/

Koloretako musika

25
min.

20
min.



Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna

JARRAIBIDEA
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzarako
proposamena

Ekintza hasteko

• Seguru aski, zure ikasleek badute egungo nazioarteko gatazken berri. Zenbait 
gai eztabaidatu eta aztertu: herrialde horietako biztanleentzat gatazkak zer 
suposatzen duen, gaur egungo gatazka-guneak zeintzuk diren, iheslari-
esparruak…

• KOLORETAKO MUSIKA ekintzaren zergatia eta xedea azaldu. Gero, utzi ikasle 
guztiei batera haien iritziak ematen eta eztabaida aberasgarria egiten.

   Eskolan lantzeko ideiak

1. Musika kulturaren sinbolo gisa

• Ikasleekin batera eztabaidatu musikak herrien beldurrak eta poztasunak 
bideratzeko balio duen ala ez. Adibideak eman eta horren garrantzia sinbolikoa 
aztertu.

• Ikasleak taldeetan banatu. Musika kultur-sinboloa da eta bai herrialde, bai 
kultura guztietan musika modu sinboliko batean erabiltzen da (ereserki 
nazionaletan, erlijio-kantetan…). Horren adibideak emateko eskatu.

2. Musikaren ahalmena

• Ikasleei azaldu erregimen totalitario orotan edota gerra-garaietan hainbat 
musika-mota debekatuta egon direla. Horri gehitu musika ideiak transmititzeko 
tresna garrantzitsua izan dela debeku eta zentsura garaietan (besteak beste: 
naziek jazz-musika debekatu zuten eta esklaboek musikaren bidez transmititu 
zuten haien kultura). Garai  eta musika horien adibideak eskolara ekartzeko 
eskatu.

• Eskolan, aztertu musika horiek zein sentimendu sorrarazten dizkizueten eta 
hausnartu: zer dela eta zeuden debekatuta? Zergatik erabiltzen zuten musika 
kultura transmititzeko?

• Kanten izenburuak eta sentiarazten dizuetena koloretako orrietan idatzi eta 
itsatsi ikasgelako horman, musikaren garrantzia sinbolizatzeko.

• Horrekin batera, ondorengo webgunean aurkituko duzun musikak sorrarazten 
dizkizun sentimenduak ere azter ditzakezu: http://www.barenboim-said.org/
es/discografia_publicaciones/discografia/
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Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA

3. Musika bakea lortzeko

• Entzun eta eztabaidatu musikak bakea eta elkartasuna lortzen laguntzeko balio 
izan duen gertakariren bat (Bangladeshko kontzertua, Live-Aid, Knowledge is 
the beginning, West-Eastern Divan Orkestra, Berlingo Harresia bota zuteneko 
Rostropovich-en kontzertua, Beethoven-en Pozaren ereserkia, Pau Casals-en La 
música por la paz dokumentala, John Lennon-en Imagine abestia, etab.).

• Ikasleekin batera aztertu eta eztabaidatu musikak bakea bultzatzeko izandako 
rola eta zein garai historikotan izan duen rol hori.

4. Harresiek banatu egiten gaituzte; musikak, adiskidetu

• Ikasleekin batera aztertu gaur egun oraindik zenbat harresi dauden herrialdeak 
banatzen.

• Ikertu harresiez banatutako kulturetan zeintzuk diren musika-estilo entzunenak.

Idatzi zure mezua ekintza 
honi dagokion blogean eta elkarbanatu 
Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu-en 
hezkuntza-komunitatearekin

Beste ideiarik al duzu?

   Familiarekin batera egiteko proposamenak

• Zure ikasle-taldeari azalduko diozu ikastetxe osoan KOLORETAKO MUSIKA 
izeneko ekintza egingo duzuela. Data zehatza jakinarazi.

• Egun horretan FAMILIAREKIN BATERA EGITEKO FITXA ikastetxera ekartzeko 
eskatu.

• Ekintzaren kartela ikasgelan itsatsi.

• Ikasle bakoitzari familiarekin batera egiteko fitxa bana eman.

• Fitxan Bakearen eta Indarkeria Ezaren kultura bultzatzeko beharraren 
inguruan hausnarketa egiten da. Gainera, musikak elkartasuna eta lankidetza 
sustatzeko balio digula azpimarratzen du ariketak.

• Fitxak etxean bete ostean, ezinbestekoa da eskolara berriro ekartzea ekintza-
egunean horiekin lan egiteko.

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Blogetik jaitsi daitezke jarraibide honi dagozkion fitxak
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Aurreko mailei (LH bigarren eta hirugarren zikloak) dagokien 
jarraibidea irakurtzea eta proposatutako ekintzak maila honetara 
moldatzea da gure gomendioa.

45
min.

20
min.

20
min.



GAI 
HAU 
LANTZEKO... 

1. Barenboim-Said Fundazioa

• Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna 1964tik ospatzen da urtarrilaren 
30ean, Mahatma Ghandiren heriotzaren urteurrenean. Ikastetxeek egun hori 
profitatzen dute ikasleekin indarkeriarik gabeko hezkuntza eta bakea, tolerantzia, 
adiskidetasuna eta giza eskubideekiko errespetua lantzeko.

 Eta orain... ekimenarekin egun jakin horretan egiteko ekintza proposatu nahi dugu. 
Horretarako,  Barenboim-Said Andaluziako Fundazio publikoarekin bat egin dugu, 
izan ere, fundazioaren xedea musikaren bitartez bakea, elkarrizketa eta adiskidetzea 
bultzatzea baita. Haien proiektu guztietan musika ezinbestekoa da kulturen arteko 
adiskidetzea eta bakea eraikitzeko..  

2. Sarean aurki daitezkeen baliabideak

• Sareko baliabideak musika-tresnak egiteko:
 http://www.educacontic.es/blog/pequenos-luthiers
 http://issuu.com/rivuslupe/docs/200_instrumentos_musicales_caseros

• Sareko baliabideak musikogramak marrazteko:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Musicograma

 MONTOYA RUBIO, J.C., MONTOYA RUBIO, V.M. eta FRANCÉS ARIÑO, J.M. (2010): 
“Musicogramas con movimiento. Un paso más en la audición activa ”, en ENSAYOS, 
Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 24, 2009. 

 Wuytack, J. y Boal Palheiros, G. M. (2009): “Audición musical activa con el 
musicograma”, in Eufonía nº 47 , pp. 43–55. 

• Eskolako orkestra:
 http://bit.ly/1556gJZ

• Musika eta bakearen inguruko baliabideak:
 http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/la_musica_la_paz.pdf
 http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion010e.pdf
 http://www.rtve.es/television/20130410/pau-casals/637242.shtml

• Munduko harresiei buruzko baliabideak:
 http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2009/10/091030_muros_primera.shtml
 http://www.cadenaser.com/static/especiales/2007/muros/muros.html
 http://www.publico.es/internacional/269849/los-muros-de-la-verguenza

Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna14



3. Beldurrari, tristurari eta poztasunari buruzko musika-piezak

BELDURRA
Beethoven, 6. sinfonía, IV Allegro
http://www.deezer.com/track/65569734
Egileak Tximistak. Ekaitza izena jarri zion eta hasieran hori sentiarazten digu. 
Hala ere, bai  mugimendu horren amaieran, bai hurrengoan, ekaitza baretu eta 
lasaitasuna eta poztasuna  berriro itzultzen dira.
Berlioz, Sinfonia fantastikoa, V Sabbath gau bateko ametsa
http://www.deezer.com/track/68171217
Gutxi gorabehera 2:30 minututik aurrera (kanpai-hotsa entzuten dugunetik) eta 
5:00 minutura arte konpositoreak bere ehorzketara doala egiten du amets.
Mussorgsky, Gaua Mendi Gorrian
http://www.deezer.com/track/64735003
Obran azaldutakoak larunbat gau batean gertatzen dira, San Juan egunaren aurreko 
gauean, hain zuzen. Sorginek deabruaren omenez Mendi Gorrian akelarrea egingo 
dute gau horretan. 
Dukas, Azti ikastuna (L’apprenti sorcier) 
http://www.deezer.com/track/815891
Disney-ren Fantasia film ospetsuko pasarterik ezagunena da. Horretan Mickey azti 
ikastunak erratz bat sorgindu egiten du bere maisuak agindu dizkion etxeko lanak 
egiteko. Azkenean, etxea urez betetzea baino ez du lortzen.

TRISTURA
Tchaikovsky, 6. sinfonia, IV Finale - Adagio lamentoso
http://www.deezer.com/track/23272931
Tchaikovskyren azken sinfoniaren azken mugimendua da. Obra hil baino bederatzi 
egun lehenago aurkeztu eta zuzendu zuen. Mugimendu honetan konpositoreak 
bere atsekabea erakusten  digu. Bere heriotza hurbil zegoela zekiela dirudi.
Sibelius, 4. sinfonia, I Tempo molto moderato, quasi adagio  
http://www.deezer.com/track/8087925
Sinfonia hau idatzi zuenean Sibeliusek eztarriko minbizia gainditu berri zuen, 
Lehen Mundu Gerra  hastear zegoela. Hori dela eta, obran etsipena eta agonia 
nabari dira.
Samuel Barber, Adagio for strings  
http://www.deezer.com/track/1081522
Oso obra hunkigarria da duen hasiera moderatutik crescendora arteko bidea egiten 
duelako, gutxi gorabehera zazpigarren minutura arte. Ondoren, obraren azken 
herena iragartzeko segundo luzeetako isilunea gertatzen da eta horrek entzuleari 
hutsune-sentimendua sorrarazten dio.

POZTASUNA
Beethoven, 9. sinfonia, IV Presto - Allegro assai (Pozaren Ereserkia)
http://www.deezer.com/track/65569747
Klasikoen artean klasikoena dugu obra hau. Europaren ereserkia dugun hau 
Beethovenen eta, seguruenik, musika klasikoaren obrarik ezagunena da. Bere 
testua Frantziako iraultza gertatu baino lau urte lehenago idatzi zen, Europa eta 
mundua betiko aldatu baino lau urte lehenago.
Charpentier, Preludio al ‘Te deum’ 
http://www.deezer.com/track/701931
Obra honen preludioa Europan aski ezaguna dugu ere bai. Urtean zenbaitetan 
entzuten dugu, besteak beste: Eurovisión jaialdia hasi aurretik edo Urteberri-
eguneko kontzertua hasi baino lehen. 
Johann Strauss I., Radetzky martxa
http://www.deezer.com/track/63251417
Urtero bezala, urtarrilaren lehenengoan, ehunka lagunek (eta milioika, etxetik) 
martxa honen erritmora txalo egiten dute Vienako orkestra filarmonikoaren Urteberri-
eguneko kontzertuan.

Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA 15



Ayuda en Acción – Ekintzaz Lagundu 1981tik Amerikan, Afrikan eta Asian lanean ari 
den garapenerako lankidetza erakundea da. 

30 urte baino gehiago aritu gara herrialde txiroenetako bizi-baldintzak hobetzeko 
lanean, milioika pertsonen bizitzak aldatu ahal izateko. Horretarako, garapen-
programa autojasangarriak eta sentsibilizaziorako eta eragin politikorako kanpainak 
lantzen ditugu.

135.000 kolaboratzaile baino gehiago ditugu eta horiei esker 130 garapen-programa 
baino gehiago lantzen ari gara Amerikako, Afrikako eta Asiako 22 herrialdetan. 
Programa horiei esker hiru milioi pertsona baino gehiagori laguntzen ari gara.

Ekintzaz Lagundu
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1arcos beti erantzun berbera entzutearekin nekatuta zegoen. Bere gelan tronpetarekin praktikatzen 
zegoenean, leihotik ikusten zuen harresi gris eta hautseztatu horren atzean zer zegoen jakin nahi 
zuen. Amari beti galdetzen zion eta hark beti erantzun berbera ematen zion.

2Harresiaren atzean ez dago ezer – zioen amak - . Ez dago zuk jakin beharreko ezer, mutiltxo. Hazten 
zarenean, orduantxe azalduko dizut.

3ablok, bere lagunak, ogroen, herensugeen eta mamuen istorioak kontatu zizkion. Horiek guztiak 
harresiaren beste aldean bizi ziren, hiria amaitzen zen toki hartan. Harresi hori haien eskolako ume 
guztien arbasoek eraiki zuten, hain zuzen ere, umeak izaki gaizto horietatik guztietatik salbu egoteko, 
antzina, izakiek umeak jan egin nahi zituzten eta. Istorio horiek, Marcos ikaratu beharrean, jakin-minez 
betetzen zuten, bere harrizko erraldoi zaindariarekiko interesa pizten zioten. 

4oiz batzuetan, egunak oraindik argitzen ez zuen orduetan, Marcos urduri esnatzen zen. Leihora 
hurbildu eta eguzkia hormigoizko harresiaren atzetik irteten ikusten zuen. “Eguzkia harresiaren 
atzetik baldin badator, horrek ezin izan du hain leku beldurgarria izan”, pentsatzen zuen. “Toki ederra 
izan behar du. Eguzkiak gaua bertan pasatzen du eta goizero pozik itzultzen da gure aldera”.

5ratsalde batean, Marcosek ezin izan zuen bere jakin-mina jasan. Eskolatik irten zenean, jolastera 
joan beharrean, harresirako bideari ekin zion. Adoretzeko, abesti bat kantatzen hasi zen, ahopeka, 
urduri zegoen guztietan egiten zuen bezala. Haren parera heldu zenean, zapata-kaxa erraldoian 
galdutako sagutxoa bezala sentitu zen, baina bera ez zen sagu bat eta, horregatik, harresiaren beste 
aldera pasatzeko bidea aurkitu behar zuen. Azken finean, horretarako joan zen hara.

6arcos harresiaren parean ibiltzen hasi zen. Bitartean, harresiko adreilu txikiak eskuarekin ukitzen 
zituen, bere buruari gogorarazteko nahiz eta bera txikia izan, eta harresia handia, beldurrik ez ziola 
izan behar, adreilu bakoitza bera baino txikiagoa zelako. Bat-batean, adreilu batzuk solte xamar 
zeudela konturatu zen, eta horien artean pitzadura txikiak zeudela. Nabaria zen norbait zulotxoak 
estaltzen saiatu zela, harresiaren beste aldean zer zegoen ez ikusteko.  

7rpegia pitzadura batera hurbildu eta etxe zahar batzuk ikusi zituen, eta zelai bat, bere ardi eta 
ahuntzekin. Marcos etsita geratu zen han ez zegoelako inolako ogrorik ez mamurik. Orduan, zertarako 
egin zuten harresi erraldoi hura? Beste aldean etxola batzuk eta abereak baino ez zeuden. Oso 
arraroa iruditu zitzaion.

8arresiaren parean ibiltzen jarraitu zuen pitzadura handiago baten bila, beste aldekoa hobeto 
ikusteko. Handik apur batera, beste bat aurkitu zuen, handiagoa, besoa ere sartzeko modukoa. 
Besoa beste aldean zuela, amonaren hitzak entzun zituen bere buruan: “kontuz sudurra non sartzen 
duzun!”. Sudurra sartu ezean, besoa ere ez zuela inon sartu behar pentsatu zuen, baina ezin izan zion 
tentazioari eutsi.

9rbaitek eskua heldu ziola konturatu zenean, sekulako hotzikara sentitu zuen. Oihuka hasteko zorian 
zegoen, baina beldurra desagertu egin zitzaion eskua heldu ziona bere adineko neskatxo bat zela 
ikusi zuenean.

Kaixo! - esan zion - . Nola deitzen zara?

Marcos beti erantzun berbera entzutearekin nekatuta zegoen. Bere gelan tronpetarekin praktikatzen 
zegoenean, leihotik ikusten zuen harresi gris eta hautseztatu horren atzean zer zegoen jakin nahi 
zuen. Amari beti galdetzen zion eta hark beti erantzun berbera ematen zion.

Harresiaren atzean ez dago ezer – zioen amak - . Ez dago zuk jakin beharreko ezer, mutiltxo. Hazten 
zarenean, orduantxe azalduko dizut.

Pablok, bere lagunak, ogroen, herensugeen eta mamuen istorioak kontatu zizkion. Horiek guztiak 
harresiaren beste aldean bizi ziren, hiria amaitzen zen toki hartan. Harresi hori haien eskolako ume 
guztien arbasoek eraiki zuten, hain zuzen ere, umeak izaki gaizto horietatik guztietatik salbu egoteko, 
antzina, izakiek umeak jan egin nahi zituzten eta. Istorio horiek, Marcos ikaratu beharrean, jakin-minez 
betetzen zuten, bere harrizko erraldoi zaindariarekiko interesa pizten zioten. 

Goiz batzuetan, egunak oraindik argitzen ez zuen orduetan, Marcos urduri esnatzen zen. Leihora 
hurbildu eta eguzkia hormigoizko harresiaren atzetik irteten ikusten zuen. “Eguzkia harresiaren 
atzetik baldin badator, horrek ezin izan du hain leku beldurgarria izan”, pentsatzen zuen. “Toki ederra 
izan behar du. Eguzkiak gaua bertan pasatzen du eta goizero pozik itzultzen da gure aldera”.

Arratsalde batean, Marcosek ezin izan zuen bere jakin-mina jasan. Eskolatik irten zenean, jolastera 
joan beharrean, harresirako bideari ekin zion. Adoretzeko, abesti bat kantatzen hasi zen, ahopeka, 
urduri zegoen guztietan egiten zuen bezala. Haren parera heldu zenean, zapata-kaxa erraldoian 
galdutako sagutxoa bezala sentitu zen, baina bera ez zen sagu bat eta, horregatik, harresiaren beste 
aldera pasatzeko bidea aurkitu behar zuen. Azken finean, horretarako joan zen hara.

Marcos harresiaren parean ibiltzen hasi zen. Bitartean, harresiko adreilu txikiak eskuarekin ukitzen 
zituen, bere buruari gogorarazteko nahiz eta bera txikia izan, eta harresia handia, beldurrik ez ziola 
izan behar, adreilu bakoitza bera baino txikiagoa zelako. Bat-batean, adreilu batzuk solte xamar 
zeudela konturatu zen, eta horien artean pitzadura txikiak zeudela. Nabaria zen norbait zulotxoak 
estaltzen saiatu zela, harresiaren beste aldean zer zegoen ez ikusteko.  

Aurpegia pitzadura batera hurbildu eta etxe zahar batzuk ikusi zituen, eta zelai bat, bere ardi eta 
ahuntzekin. Marcos etsita geratu zen han ez zegoelako inolako ogrorik ez mamurik. Orduan, zertarako 
egin zuten harresi erraldoi hura? Beste aldean etxola batzuk eta abereak baino ez zeuden. Oso 
arraroa iruditu zitzaion.

Harresiaren parean ibiltzen jarraitu zuen pitzadura handiago baten bila, beste aldekoa hobeto 
ikusteko. Handik apur batera, beste bat aurkitu zuen, handiagoa, besoa ere sartzeko modukoa. 
Besoa beste aldean zuela, amonaren hitzak entzun zituen bere buruan: “kontuz sudurra non sartzen 
duzun!”. Sudurra sartu ezean, besoa ere ez zuela inon sartu behar pentsatu zuen, baina ezin izan zion 
tentazioari eutsi.

Zerbaitek eskua heldu ziola konturatu zenean, sekulako hotzikara sentitu zuen. Oihuka hasteko 
zorian zegoen, baina beldurra desagertu egin zitzaion eskua heldu ziona bere adineko neskatxo bat 
zela ikusi zuenean.

Kaixo! - esan zion - . Nola deitzen zara?

Pitzadura harresian
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10eskak ez zion erantzun. Beldur izango zela pentsatu zuen Marcosek. Biak aurrez aurre eseri ziren 
lurrean, bakoitza bere hesiaren aldean; horrela, elkar ikus zezaketen pitzaduraren alde batetik 
bestera. Marcos hizketan hasi zitzaion. Esan zion herensugeak ikustera joan arren asko pozten zela, 
orain bazekielako harresiaren beste aldean bere munduaren berdina zen beste bat zegoelako. Han 
umeak zeudelako, bere antzekoak, harresiaren beste aldean zer zegoen jakin nahi zutenak. Neskak 
sorbaldak jasotzen zituen etengabe: ez zuen tutik ere ulertzen.

11rcos ahopeka kantatzen hasi zen berriro, urduri zegoen guztietan egiten zuen bezala. Oraingoan, 
neska ere kantatzen hasi zen. Marcosen abesti bera zen. Abesti hori bere andereñoak irakatsi zion 
eta bere familiari asko gustatzen zitzaion Marcosek tronpetarekin jotzen zuenean. Abesti hori oso 
zaharra zen eta bere aiton-amonek ere ezagutzen zuten. Abesti hura kantatzen hasten zenean, beste 
guztiek ere pozik abesten zuten berarekin batera. Neskak kanta bera abesten zuen, bai, baina hitzak 
ez ziren Marcosen berdinak. Beste hizkuntza batean ari zen.

12arcosek pentsatu zuen abesti hura harresia baino zaharragoa izango zela, azken finean, 
haiek banatuta bizi zirelako, baina musikak inkomunikazioa baino lehenagotik zirauelako. Oso 
pozik zegoen: harresiaren beste aldean zer zegoen bazekien! Bere moduko pertsonak zeuden, 
poztasun eta tristura berberak zituztenak, baita itxaropen eta beldur berberak ere. Banatzen eta 
ezberdin egiten zituen gauza bakarra harresi zikin bat baino ez zen. 

13urrengo arratsaldean, Marcos toki berdinera itzuli zen, neska ikusteko gogoz. Oraingoan bere 
tronpeta zeraman. Abesti zaharraren melodia jotzen bazuen, bere lagun berriak abestu ahal izango 
zuela pentsatu zuen. Heldu zenean, neskatoa han zegoen, bere zain. Marcos harritu egin zen neskak 
klarinete bat ekarri zuela ikusi zuenean. Abestia jotzen hasi zen neskarekin batera eta biek jo zuten 
amaitu arte. Orduan, elkarri begiratu eta, aldi berean, barre-algaraka hasi ziren. Pitzadura txiki batekin 
nahikoa izan zuten elkar ikusteko, zirrikitu batekin, nahikoa, musikari beste aldera pasatzen uzteko. 
Nahikoa, elkar ulertzeko. 

14ratsaldero joan zen Marcos bere lagun berria bisitatzera, eta arratsaldero eramaten zizkion 
koloretako orrietan berak kopiatutako partiturak. Era berean, egunero ume gehiago joaten ziren 
Marcosek eta neskatoak harresiaren alde bietatik elkarbanatzen zituzten kantak entzutera. Batzuek, 
gainera, haien musika-tresnak eta kanta berriak eramaten zituzten. Kantak pitzaduraren adreiluak 
kenduta pasatzen zizkieten elkarri. Gero eta gehiago ziren kantak, eta harresiaren pitzadura gero eta 
handiagoa. 

15usikaren eragina gero eta indartsuagoa zenez, helduak ere harresira hurbildu ziren, pixka bat 
beldurti; izan ere, txikitatik ikasi zuten harresiak gerran zeuden bi herri banatzen zituela, eta 
harresiaren egitekoa haien herria arerioetatik babestea zela. Umeek, aldiz, ez zekiten ezer gerra horri 
buruz, eta pitzadura txiki hori handitu zuten “beste aldea” bistan utzi arte. Gizon eta emakumeak 
berdinak diren mundua, jaioterria edo erlijioa edozein delakoa ere. Horrela, zirrikitu horiek harresiaren 
alde batera eta bestera pasatzeko modu bihurtu ziren ume guztien laguntzari esker. Berriz itxi ezingo 
diren zirrikituak

Pitzadura harresian

Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna

Neskak ez zion erantzun. Beldur izango zela pentsatu zuen Marcosek. Biak aurrez aurre eseri ziren 
lurrean, bakoitza bere hesiaren aldean; horrela, elkar ikus zezaketen pitzaduraren alde batetik 
bestera. Marcos hizketan hasi zitzaion. Esan zion herensugeak ikustera joan arren asko pozten zela, 
orain bazekielako harresiaren beste aldean bere munduaren berdina zen beste bat zegoelako. Han 
umeak zeudelako, bere antzekoak, harresiaren beste aldean zer zegoen jakin nahi zutenak. Neskak 
sorbaldak jasotzen zituen etengabe: ez zuen tutik ere ulertzen.

Marcos ahopeka kantatzen hasi zen berriro, urduri zegoen guztietan egiten zuen bezala. Oraingoan, 
neska ere kantatzen hasi zen. Marcosen abesti bera zen. Abesti hori bere andereñoak irakatsi zion 
eta bere familiari asko gustatzen zitzaion Marcosek tronpetarekin jotzen zuenean. Abesti hori oso 
zaharra zen eta bere aiton-amonek ere ezagutzen zuten. Abesti hura kantatzen hasten zenean, beste 
guztiek ere pozik abesten zuten berarekin batera. Neskak kanta bera abesten zuen, bai, baina hitzak 
ez ziren Marcosen berdinak. Beste hizkuntza batean ari zen.

Marcosek pentsatu zuen abesti hura harresia baino zaharragoa izango zela, azken finean, 
haiek banatuta bizi zirelako, baina musikak inkomunikazioa baino lehenagotik zirauelako. Oso 
pozik zegoen: harresiaren beste aldean zer zegoen bazekien! Bere moduko pertsonak zeuden, 
poztasun eta tristura berberak zituztenak, baita itxaropen eta beldur berberak ere. Banatzen eta 
ezberdin egiten zituen gauza bakarra harresi zikin bat baino ez zen. 

Hurrengo arratsaldean, Marcos toki berdinera itzuli zen, neska ikusteko gogoz. Oraingoan bere 
tronpeta zeraman. Abesti zaharraren melodia jotzen bazuen, bere lagun berriak abestu ahal izango 
zuela pentsatu zuen. Heldu zenean, neskatoa han zegoen, bere zain. Marcos harritu egin zen neskak 
klarinete bat ekarri zuela ikusi zuenean. Abestia jotzen hasi zen neskarekin batera eta biek jo zuten 
amaitu arte. Orduan, elkarri begiratu eta, aldi berean, barre-algaraka hasi ziren. Pitzadura txiki batekin 
nahikoa izan zuten elkar ikusteko, zirrikitu batekin, nahikoa, musikari beste aldera pasatzen uzteko. 
Nahikoa, elkar ulertzeko. 

Arratsaldero joan zen Marcos bere lagun berria bisitatzera, eta arratsaldero eramaten zizkion 
koloretako orrietan berak kopiatutako partiturak. Era berean, egunero ume gehiago joaten ziren 
Marcosek eta neskatoak harresiaren alde bietatik elkarbanatzen zituzten kantak entzutera. Batzuek, 
gainera, haien musika-tresnak eta kanta berriak eramaten zituzten. Kantak pitzaduraren adreiluak 
kenduta pasatzen zizkieten elkarri. Gero eta gehiago ziren kantak, eta harresiaren pitzadura gero eta 
handiagoa. 

Musikaren eragina gero eta indartsuagoa zenez, helduak ere harresira hurbildu ziren, pixka bat 
beldurti; izan ere, txikitatik ikasi zuten harresiak gerran zeuden bi herri banatzen zituela, eta 
harresiaren egitekoa haien herria arerioetatik babestea zela. Umeek, aldiz, ez zekiten ezer gerra horri 
buruz, eta pitzadura txiki hori handitu zuten “beste aldea” bistan utzi arte. Gizon eta emakumeak 
berdinak diren mundua, jaioterria edo erlijioa edozein delakoa ere. Horrela, zirrikitu horiek harresiaren 
alde batera eta bestera pasatzeko modu bihurtu ziren ume guztien laguntzari esker. Berriz itxi ezingo 
diren zirrikituak
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Oztoporik ez! 

Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna
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Eta orain… KOLORETAKO MUSIKA Bakearen eta Indarkeria Ezaren Eskola Eguna

Alboan duzuen zerrendan gehi itzazue nahi dituzuen 
abestiak. Berdin da zein herrialdetakoak, garaitakoak 
eta estilokoak diren, baldin eta bakea, indarkeria-eza eta 
antzeko sentimenduak transmititzeko balio dutela uste 
baduzu.

Familiarekin batera egiteko proposamena 
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1. adibidea

2. adibidea

3. adibidea

“Pozaren ereserkia”
 Beethoven
 bakea, baikortasuna

Izenburua:
Egilea:
Etiketak:

Izenburua:
Egilea:
Etiketak:

Izenburua:
Egilea:
Etiketak:

Izenburua:
Egilea:
Etiketak:

Izenburua:
Egilea:
Etiketak:

“Imagine”
 John Lennon
 bakea, tolerantzia, indarkeria-eza

“Papeles mojados”
 Chambao
 berdintasunik eza, beldurra, enpatia, tristura 

Eta orain... Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu-en hezkuntza-
programa da. Ekintza honekin hezkuntza-komunitate guztiaren 
parte-hartzea bultzatu nahi dugu (ikasleak, irakasleak, familiak eta 
irakasleak ez diren langileak), horrela, denok batera mundu zuzenago 
bat lortzeko. Horretarako, hausnarketan eta giza eskubideekiko 
errespetuan oinarritutako sentsibilizazio-jarduerak egin nahi ditugu.

KOLORETAKO MUSIKA ekintza Barenboim-Said Andaluziako 
Fundazio publikoarekin elkarlanean sortutako proposamena 
da. Hezkuntza-komunitateak Bakearen eta Indarkeria Ezaren 
Eskola Egunean gure inguruan sortzen ditugun oztopo erreal eta 
sinbolikoen inguruan hausnarketa-lana egiteko sortu da; izan ere, 
gure beldurrengandik babesteko eraikitzen ditugun hesi ikusiezin 
horiek, azkenean, beldurra eta intolerantzia gehiagoren iturria 
baino ez baitira. Horrekin batera ekintzaren egitekoa da ikasleengan 
gauzen zergatia ulertzeko beharra piztea eta beldur horiei aurre 
egiteko moduak aurkiaraztea. Guk proposatutako ekintza musikan 
oinarrituta dago, horren bitartez herri ororen arteko lotura sortzen 
baita, gerora, bakearen, elkarrizketaren eta adiskidetzearen aldeko 
jarrerak bultzatzeko.

Horretaz guztiaz hausnartzeko zuen seme-alabek prestaketa-saio 
batean parte hartu dute. Saio horretaz gain, egun jakin batean 
ikastetxe osoan ekintza kolektibo bat egingo da. Ardatz nagusiak 
musika eta horrek sorrarazten dituen sentimenduak izango dira. 

Orain, fitxa honen bitartez, etxean hausnarketa-prozesu horrekin 
jarraitzeko gonbitea luzatu nahi dizuegu. Mesedez, amaitutakoan, 
fitxa ikastetxera berriro eraman ekintza-egunean hemen jasotakoen 
inguruan lanean jarraitzeko. Eskerrik asko zuen laguntzagatik!

Nahi izanez gero, zuen esperientzia pertsonala ondorengo blogean 
konta dezakezue:  http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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