
Elkartasun-kanpaina. 2020/21 ikasturtea. 

Eraldatzen hasteko pres

photocall

Jarduera:

Sarrerako, pasilloetako eta abarretako 
hormetan kontinente bakoitzeko mapa bat 
jarriko dugu (kontinenteen mapa eransten 
dugu deskargatzeko).

Kontinente bakoitzean Itaka-Eskolapioen 
egoitzak markatuko ditugu, eta egoitza 
horietako argazkiren bat (jarri beharreko 
argazkiak eransten ditugu)

• Bolivia: Anzaldo, Cocapata, 
Cochabamba, Santa Cruz

• Brasil: Aracaju, Belo Horizonte, 
Governador Valadares, Serra 

• Burkina Faso: Zingane

• Kamerun: Bafia, Bamenda, Bamendjou, 
Bandjoun, Kumbo, Jaunde 

• Boli Kosta: Adidjain, Agboville, Daloa

• Espainia: Albacete, Alcañiz, Barbastro, 
Bilbo, Granada, Jaka, Logroño, Iruñea, 
Madril, Peralta de la Sal, Sevilla, Soria, 
Tafalla, Tolosa, Valentzia, Gasteiz, 
Zaragoza

• Filipinak: Kiblawan

• Gabon: Libreville

• Ekuatore Ginea: Bata, Ebebiyin

• India: Aryanad, Bangalore, Kamda 

• Indonesia: Atambua

• Mexiko: Campeche

• Mozambike: Pemba

• Kongoko Errepublika Demokratikoa: 
Kikonka, Kinshasa 

• Senegal: Dakar, Kolda, Mlomp, 
Oussouye, Sokone, 

• Venezuela: Barquisimeto, Caracas, 
Carora, Maracaibo, Valencia

Fuksia koloreko hari loditxo batekin 
(artilea ere izan daiteke), kontinente bateko 
egoitzak beste kontinente bateko egoitzekin 
lotuko ditugu. Horrela, egitura bat, sare bat 
sortuko dugu sarreran, pasilloan,... Haril 
edo hari horrek Itaka-Eskolapioen sarea, 
egoitzen eta pertsonen arteko elkartasuna 
eta abar sinbolizatzen ditu.

Calasanz mugimenduko gela edo talde 
bakoitzean, ikasleek Covid-19aren 
pandemiaren aurretik bizitza nolakoa zen 
eta orain nolakoa den hausnartuko dute.

Ikasleek berriro hasteko aukera dutela, 

hots, beren bizitza berriz hasteko prest 
daudela imajinatzen dute. Zer gustatuko 
litzaizuke aldatzea esparru honetan:...? 
(maila bakoitzari esparru bat esleituko 
diogu)

Haur-hezkuntza : Familia / maskarak 
margotu

• LH 1 eta 2: Familia / maskarak margotu

• LH 3 eta 4: Familia

• LH 5 eta 6: Ikastetxea

• DBH 1 eta 2: Ingurumena:

• DBH 3 eta 4: Herrialdeak

• Batxilergoa: Gizartea

Ikasle bakoitzak bere eraldatze-
proposamena paper zati batean idatziko 
du.

Calasanz mugimenduko ikasleek edo 
taldeek beren proposamenak hari fuksietan 
jarriko dituzte (zeloarekin adibidez), zintzilik 
gera daitezen eta denek irakurtzeko aukera 
izan dezaten.

Gelak edo taldeak, nahi izanez gero, argazki 
bat egin dezake kontinenteen mapekin, 
hari fuksiekin eta proposamenekin. Gero, 

Itaka-Eskolapioen eta ikastetxeen sare 
sozialetara igo dezakezue albiste gisa.

Jarduera hau oso bisuala da eta kanpainan 
gaudela gogorarazten digu.

GirotzeaGirotzea

Kanpaina ikusgai egiteko asmoarekin, ikastetxeko sarrera, parrokia, zentro soziokulturala, 
zentroko pasilloak eta abar girotu ditzakegu. Photocall ere bihur daitezke, klaseek, taldeek,... 
bertan argazkiak egiteko.


