
JARDUEREN
PROPOSAMENA1

1. jarduera

• Ikasleak programan engaiatzea maila 
pertsonalean, Indiako haurrekiko 
harremanak landuko baitituzte.  

• Gure gizartearen eta gure bizimoduaren 
berezko elementuak identifikatzea, 
analisiaren eta behaketaren bidez.  

• Desberdintasunei buruz hausnartzea,    
bai Indian, bai gure gizartean.

• Orriak, kartoi meheak, koloretako arkatzak 
edo errotuladoreak eta lekeda edo itsasgarria. 

• Eskolako argazkiak ere erabil daitezke.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamenari 
dagokionez:    
“Suma, garaiezina” bideoa eta gida didaktikoa:   
https://fvf-manabadi.org/es/ods/ods-4-suma-
la-invencible

School
Schoolto

Indiara goaz

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

• Gizarte eta giza gaitasuna.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

1. jarduera

GURE
ESKOLA



1. jarduera

Jardueraren garapena
Ikastaldeko kide guztiok gure eskola nolakoa den eta bertan zer egiten dugun erakusten saiatuko gara, eta 
ikasleak aurkeztuko ditugu. Horretarako, hainbat marrazki prestatuko ditugu:

 1. Lehenik eta behin, eskolaren aurkezpen-marrazkia egingo dugu, eta bertan ondokoak agertuko dira:  
 eskolaren izena, zein hiri edo herritan dagoen, zein ikasturtetan gauden eta abar. 

 2. Jarraian, gelakoen talde-argazkia egingo dugu: denok autoerretratu txiki bat marraztuko dugu eta,  
 amaitutakoan, ilaran itsatsiko ditugu kartoi mehe baten gainean, bata bestearen ondoan, azpian gure  
 izena idatzita dutela. Ez dezagun ahaztu irakasleak ere agertu behar duela!

 3. Azkenik, ikasle bakoitzak marrazki bat egingo du orri batean, eskolan gustukoen duena irudikatuta, bai  
 eskola barruan, bai kanpoan.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Goi-mailetako ikasleentzat, genero-desberdintasunei buruz hausnartuko dugu:

Galdera hau egingo dugu: “Ba al zenekiten 10 urtetik aurrera neskak eta mutilak bananduta daudela?” 
Indian, haurtzaindegian eta Lehen Hezkuntzan, haurrek gela berean ikasten dute, baina Bigarren 
Hezkuntzatik aurrera ez. 10 urterekin, bereiz bizitzen hasten dira, ikasteko, jateko edo jolasteko. Hemen, 
berriz, neska-mutilok elkarrekin ikasi ohi dugu. Hala ere, bai jolastokiko jolasetan, bai eskolaz kanpoko 
jardueretan, neska-mutilak bereizita taldekatu ohi dira. Hori gertatzen da neska eta mutilak zein sexutakoak 
diren jabetzen direlako eta sexu horrekin identifikatzen ahalegintzen direlako; aldi berean, kontrako sexuari 
egozten zaizkion zaletasun eta jokabideetatik urruntzen dira.

Jarraian, eta ikasgelan prestatu duzuen talde-irudiari begiraturik, zenbat neska eta zenbat mutil daude 
zuen gelan? Bien kopurua antzekoa da ala desorekatua dago?

Erantzunetik abiatuta, hezkuntza-arloan dauden desberdintasunei buruzko gogoeta egin dezakegu honako 
galdera honen bidez: “Ba al zenekiten Indian haur asko ez direla eskolara joaten?” Hori gertatzen da 
familiari lagundu behar diotelako nekazaritzako lanetan eta etxeko lanetan. Batez ere, neskak, txiki-txikitatik 
arduratzen baitira beste senide batzuk zaintzeaz eta, askotan, janaria prestatzeaz. Hori horrela, askok 
eskola utzi behar dute, eta helduak direnean ez dakite irakurtzen, ezta idazten ere.

Amaitzeko, hezkuntza ona jaso ahal izateko garrantzitsuena zer den hausnartuko dugu: eskola-errefortzuko 
eskolak ematea, asko ikastea, instalazio bikainak izatea… Irakasleek hain nabarmenak ez diren alderdiak 
gogoratuko dituzte, adibidez, oso garrantzitsua dela ondo jatea eskolan emaitza onak izateko. Osasuna eta 
ongizatea ere funtsezkoak dira ikasi ahal izateko; izan ere, behar besteko atsedenik hartzen ez badugu edo 
osasunez makal bagabiltza, ezin izango dugu behar den moduan ikasi.

Azkenik, ikasleei galdetuko zaie “zer gauza aldatu edo zer gauza gehituko luketen gure hezkuntza-ereduan” 
Adibidez, eskolak nola ematen diren, ebaluatzeko modua…

Jarduera hori osatzeko, “Suma, gaindiezina” bideoa ikus daiteke, eta horri dagokion gida didaktikoa egin.

JARDUEREN
PROPOSAMENA2School

Schoolto Indiara goaz

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

2. jarduera

• Gure kulturaren berezko elementuak identifikatzea.

• Gure elikadura-ohiturei buruz hausnartzea

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako 
arkatzak edo errotuladoreak.

• Eskola eman aurretik, irakasleak ikasleei 
eskatuko die etxean galdetu dezatela haiek 
ezagutzen duten janari tradizionalen baten 
errezetaz. Gainera, Internet bidez ere bilatu 
daitezke argazkiak eta errezetak.

School
Schoolto

Indiara goaz

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpideak. 

• Gizarte eta giza gaitasuna.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte-zientziak.

• Gizarte eta giza balioak.

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

2. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

INDIAKO JANARI
TRADIZIONALA



Jardueraren garapena
Gure gastronomiaz zer dakigun hausnartuko dugu. Askotarikoa da? Zapore sendoak edo minak ugariak dira? 
Zuen ustez, zeintzuk dira jaten duguna prestatzeko gehien erabiltzen ditugun osagaiak? Osagai horien 
zerrenda egingo dugu, eta beste bat gure etxeetan ezagutzen ditugun edo kontsultatu ditugun janari 
tradizionalekin. Gu bizi garen eskualdean ohituraz jaten diren mota guztietako jateko tipikoen errezetak pentsa 
ditzakegu, bereziki, Espainiatik kanpo prestatzen ez direnak: patata-tortilla, salmorejoa, Extremadurako 
lapikokoa edo Asturiasko fabada, lakoia arbi-garekin, bakailaoa pil-pil eran edo calçotada. Azkenburuko eta 
opil tradizionalak ere kontuan har ditzakegu, hala nola Santiagoko tarta, torradak, entsaimadak… Nongoa da 
plater horietako bakoitza, eta zein urte-sasoitan prestatzen dira maizen?

Gai honetan, Indiako janariaren ezaugarri batzuk ikusi ditugu. Gure janaria antzekoa da? Zuen ustez, zer 
desberdintasun nagusi daude Indiako gastronomiaren eta gurearen artean?

Azkenik, ikasle bakoitzak zerrendako jateko bat aukeratuko du, eta errezeta prestatuko du Indiako haurrei 
bidaltzeko. Errezeta bakoitzean, beharrezkoak diren osagaiak, prestatzeko modua eta amaierako jatekoaren 
marrazki edo argazkia jasoko dira.

Goi-mailetako ikasleentzako proposamena
Jateko tradizionaletako bati dagokionez, noiztik uste duzue badela eta zein izan zen haren jatorria? 
Adibidez, dieta mediterraneoan ohikoa den tomatedun ogia olioz bustitako ogian oinarriturik dago: 
oliba-olioz apailatutako ogi-xerrak dira, gatz pixka batez ondutakoak, eta Antzinako Greziatik erabiltzen 
omen dira Mediterraneo aldeko sukaldaritzan. Tomatea, baina, ez zen Espainiako sukaldaritzan erabili 
XVIII. mendera arte, hau da, Kolon Ameriketara iritsi eta mende batzuetara. Tomatez bustitako ogia, 
segurutik, nekazaritza mundutik dator, tomate-uztak oparoak ziren garai batean, batetik, tomateak 
aprobetxatzeko eta, bestetik, ogi lehorra biguntzeko.

Familia zaurgarrienek, Indian zein gure herrialdean, ez dute askotariko elikagaiak eskuratzeko aukerarik. 
Zuen ustez, zer ondorio dakar egunean, gutxienez, hiru aldiz jan ezin izateak? Ikasleekin batera aztertu 
beharreko alderdi batzuk ditugu malnutrizioa eta malnutrizioak neska-mutilen garapen fisikoan eta 
burukoan dituen eraginak, ikasteko zailtasunak sortzen baititu eta neska-mutilen nerabezaroan edo 
helduaroan azaleratzen diren gaixotasunak garatzen hasten baitira.

Azkenik, genero-rolei buruz hausnartzea proposatzen dizuegu, ikasleei ondokoa galdetuz: “Indiako janaria 
askotarikoa da, baina, imajinatzen duzu jatekoa nork prestatzen duen?” Indian, etxeko lan guztiak 
emakumeek eta neskek egin behar dituzte; izan ere, belaunaldiz belaunaldi ondorengoetaratzen diren 
genero-rolak direla-eta, zeregin horiek emakumeen eta nesken ardurapekoak dira. Haiek prestatzen dituzte 
otorduak, eta zerbitzatu ere egiten dituzte; beraz, jaten azkenak dira, eta, horren ondorioz, mutilek baino 
gutxiago jaten dute askotan, eta mutilak baino sarriagi gaixotzen dira.

Indian nola egiten den jakin ondoren, norberaren etxean janaria nork prestatzen duen eta menuak eta 
erosketa-zerrendak nork planifikatzen dituen galdetu eta horren gaineko gogoeta egingo dugu ikasleekin.

School
Schoolto Indiara goaz

2. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

3. jarduera

• Ikasleak motibatzea Indiako eskolako haurrei 
beren bizitza nolakoa den konta diezaieten.

• Egunero antolatzen dugun moduaz jabetzea 
eta horri buruz hausnartzea.

• Orriak, kartoi meheak, koloretako arkatzak 
edo errotuladoreak, aldizkariak, artaziak eta 
lekeda. 

School
Schoolto

Indiara goaz

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

• Gizarte eta giza gaitasuna.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Hizkuntza (dagokiona)

• Arte-hezkuntza.

Irakasgaiak

3. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

ZER EGITEN DUGU
EGUNAREN BARRUAN? 



Jardueraren garapena

Ikasle guztien artean, egun arrunt batean egiten ditugun gauzen zerrenda egingo dugu.  

  

 ADIBIDEZ:

Egun arrunt batean egiten ditugun ia gauza guztiak marrazten saiatuko gara, jaikitzen garenetik berriro 
oheratzen garen arte. Horretarako, orri bat banatuko dugu hainbat binetatan, eta horietako bakoitzean zerrendan 
ageri diren gauzetako bat marraztuko dugu. Hurrenkeran egon behar dute, beraz, goian, eskuinaldean, erloju 
bat marraztuko dugu, marrazten duguna zer ordutan egiten dugun adierazteko.

Geroago, beste orri batean (hori ere binetatan banatuta egongo da), egin nahiko genituzkeen gauzak bakarrik 
marraztuko ditugu, guk nahiko genukeen hurrenkeran, eguneko orduak ere adierazita. Zenbat denbora eman 
nahiko genuke lotan, jaten edo ikasten? Eta jolasean? Eta telebista ikusten? Amaitzen dugunean, lehenengo 
marrazkia eta bigarrena alderatuko ditugu. Alde handia dago? Zuen ustez, zein da onena? Zergatik?

Azkenik, azken gogoeta hau egingo du ikastalde osoak:

Gure egunerokotasunak zerikusi handia dauka gu bizi gareneko testuinguruarekin. Herrialdearen, ohituren edo 
bizi garen ingurunearen arabera, egunerokoan jarduteko modua aldatu egingo da. Ikasleekin batera, gogoeta 
egingo dugu bizi garen ingurune, testuinguru eta kulturen aniztasunari buruz.

Indiako ikasleekiko trukea egin ondoren, hemengo ikasleak ohartuko dira Indiako biztanle gehien-gehienak 
landa-eremuan bizi direla, eta jabetuko dira ezaugarri horrek berebiziko eragina daukala egunerokoan eta 
egunean zehar egiten dituzten zeregin eta jardueretan. Emakumeek eta gizonek lurra lantzen dute −lan fisiko eta 
gogorra da−, eta abeltzaintzan ere aritzen dira. Familiak laborantzatik eta, oro har, animalia batzuei, hala nola 
bufalo-emeei, ateratako esnetik bizi dira. Espainian alderantziz izan ohi da: pertsona gehienak hirian bizi dira.

Etxeei dagokienez, ikasleekin batera, landa-eremuko Indiako familia behartsuenen etxeen eta gure herrialdean 
ezagutzen ditugunen arteko aldea identifikatuko dugu. Indian, landa-eremuan bizi diren familia txiroek adar eta 
lastoz eraikitzen dute etxea, eta gela bakarra dute barruan. Jatekoa egurra erabiliz prestatzen dutenez, etxetik 
kanpo egiten da, etxea kez bete ez dadin. Halaber, badira zementuzko etxeak, besteak baino seguruagoak eta 
erosoagoak.
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3. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

• Altxatzen naiz

• Gosaltzen dut

• Ikastetxera joaten naiz

• Ikastetxean, eskolara joaten naiz, bazkaltzen dut,  

 ikasten dut, jolasten dut...

• Eskolara joaten dira nire bila

• Eskolaz kanpoko jarduera baten aritzen naiz:   

 gimnastika, dantza, tenisa, pianoa...

• Askaltzen dut

• Etxeko lanak egiten ditut

• Arrebarekin edo auzokideren batekin jolasten dut

• Dutxatzen naiz

• Afaltzen dut

• Lotara joaten naiz 

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

4. jarduera

• Andhra Pradesheko hizkuntzarekin   
ohitzea eta esamolde batzuk ikastea.

• Telugu alfabetoa ezagutzea.

• Orriak edo kartoi meheak, koloretako arkatzak 
edo errotuladoreak. 

• 1 eta 2 taulen kopiak, ikasleen artean 
banatzeko.

 

School
Schoolto

Indiara goaz

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

• Gizarte eta giza gaitasuna.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

Irakasgaiak

4. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa. 

NOLA ESATEN ETA 
IDAZTEN DA… TELUGUZ?



Jardueraren garapena
Ikastaldea bikoteka banatuko da, eta bikote bakoitzari dagokionez, 1. taula emango zaio kide bati eta 2. 
taula besteari. Ikastaldeak minutu batzuk hartuko ditu euskarazko eta teluguzko esamoldeen zerrenda 
irakurtzeko.

Bikote bakoitzean, haur bat bere zerrendako teluguko esaldi bat ozenki esaten hasiko da, eta keinu batez 
baliatuko da. Bikoteko beste kideak bere ikaskidearen keinuetan oinarrituta asmatu beharko du zer esan 
nahi duen. Norbaitek asmatzen duen bakoitzean, bere zerrendako esaldi edo hitz bat adierazi beharko du 
keinuen bidez, txandaka. Denbora-tarte jakin bat igarota, ikasleek ez dituzte keinuak erabiliko hitzak 
asmatzeko eta, horrela, bikotekidea soinuaren bidez bakarrik asmatzen saiatuko da.

Jarraian, gureaz oso bestelakoa den telugu hizkuntzaren alfabetoari erreparatuko diogu.

Gaztelaniak, katalanak, galegoak, euskarak eta ingelesak darabiltzaten alfabetoak latinezko alfabetotik 
datoz. Ezagutzen al duzue zuena ez den beste alfabetorik? Beste alfabetorik ezagutzen duten galdetuko 
diegu ikasleei, arabiera edo txinatar karaktereak, esaterako.

Badira beste alfabeto-mota eta komunikazio-sistema batzuk ere: adibidez, braillea itsuentzat pentsatutako 
ukimenezko irakurketa- eta idazketa-sistema da. Zeinu-hizkuntza pertsona gorrek erabiltzen duten 
keinu-hizkuntza da. Hizkuntzak beste zeinu-hizkuntza daude, baina zeinuak aldatu egiten dira kulturaren 
arabera.

Gogoan ditugun alfabetoen zerrenda egin ondoren, horma-irudi bat egingo dugu ikasle guztiek aukeratzen 
duten hitz bat erabiliz, hainbat alfabetotan eta hizkuntzatan idatzita. Adibidez: “Kaixo”, “Ongi etorri gure 
eskolara”, “Egun on”.
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4. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2



School
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4. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA3

2. taula

EUSKARA IDAZKERA TELUGU

Nola/Zelan zaude? Bagunara?

Ongi/Ondo nago Nenu bagunnanu

Pozten naiz zu ezagutzeaz Mim malni kalavadam anandanga undi

Egun on Shubhodayam 

Arratsalde on Shubha madyahnam

Gabon Shuvaratri

Oso ongi/ondo Chala bagundi

Agur Bai

Sei Aru

Zazpi Edu

Zortzi Enimidi

Bederatzi Tommidi

Hamar Padi

1. taula

EUSKARA IDAZKERA TELUGU

Kaixo Namasté / Halo

Nire izena ____ da Na peru ____

Zein da zure izena? Ni peru emiti?

Zenbat urte dituzu?  Mi vayas su enta? 

__ urte dauzkat Na vayasu __ sanvatsaralu

Arazorik ez Parva ledu

Eskerrik asko Dhan'yavadalu

Maite zaitut Nenu ninnu premistunnanu

Bat Okati

Bi Rendu

Hiru Mudu

Lau Nalugu

Bost  Aidu

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».



JARDUEREN
PROPOSAMENA1

5. jarduera

• Kultura-desberdintasunak errespetatzen ikastea, 
gure kultura besteak baino hobea dela ziurtzat jo 
gabe. 

• Pertsonek kontrako iritziak dituztela eta hori 
txarra ez dela ulertzea, baizik eta tirabira horretatik 
abiatuta ikasi eta eztabaidatu daitekeela. 

• Ez da material espezifikorik behar jarduera 
hau garatzeko.

School
Schoolto

Indiara goaz

Helburuak

• Kontzientzia eta kultura-adierazpenak.

• Gizarte eta giza gaitasuna.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.

• Ikasten ikastea.

Curriculumaren funtseko gaitasunak 

Materialak

• Gizarte-zientziak.

• Ingelesa (materialak hizkuntza horretan 
lantzea aukeratzen bada).

• Gizarte eta giza balioak.

Irakasgaiak

5. jarduera

Iraupena: 1 saio, ordubetekoa.

BI
IZKINAK



Jardueraren garapena
Irakasleak bi auzi proposatuko ditu: 

 1. Zer da hobea (eta erosoagoa), eskuekin eta lurrean jatea edo mahaian jatea mahai-tresnak erabiliz?

 2. Zer da hobea, animaliak aske ibiltzea, behiak Indian bezala, edo baserri eta ukuiluetan itxita  
  egotea beti?  

Ikastaldea hiru taldetan banatuko da, eta talde horietako bakoitza, aldi berean, bi zatitan banatuko da. 
Talde bakoitzak proposatutako gaietako bat aukeratuko du, eta jarrera bat edo kontrakoa defendatzeko 
argudioak bilatu beharko ditu, kide guztiak haren alde egon ala ez. Irakasleak ziurtatu behar du talde 
bakoitzak aukera desberdin bat hautatzen duela.

Arrazoibideak hamar bat minutuz prestatu ondoren, gai bakoitzari buruzko eztabaida antolatuko da. Horre-
tarako, gai bakoitza landu duten bi “erdiak” altxatuko dira, eta nork bere jarrera defendatzeko pentsatu 
dituen ideiak azaldu beharko ditu. Eztabaidek ez dute hamar minutu baino gehiago iraungo. Garrantzitsua 
da txandak errespetatzea eta denak batera hitz ez egitea. Eztabaida bakoitzean, parte hartzen ari ez diren 
gainerako ikaskideek erdietako bat edo talde bat aukeratu beharko dute, batak eta besteak azaltzen dituz-
ten argudioen arabera.

Hasteko, ikasgelaren erdian jarriko dira denak. Talde baten argudioak asebetetzen baditu, talde hori 
dagoen ikasgelaren aldera joango dira. Kontrako taldearen arrazoien ondorioz, iritziz aldatzen badira, 
beste taldera mugituko dira. Azkenean, talde jakin baten alde egiteko gai ez badira, aldi berean, gustuko 
gauzak eta gustuko ez dituztenak azaldu dituztelako, erdian jarriko dira berriro. Garrantzitsua da ikasleak 
isilik mugitzea eztabaida garatzen den bitartean, ez eteteko.

Ikasleek ideiak adierazi eta argudiatzen dituzten bitartean, garrantzitsua da irakasleek honako alderdi 
hauek kontuan hartzea, hezkidetza indartzeko:

• Neskei hitz egiteko denbora gehiago ematea, baldin eta gelan gutxi parte hartzen dutela edo esku 
hartzen mutilei baino gehiago kostatzen zaiela antzematen badute

• Mintzaldietan, hizkuntza inklusiboaren erabilera sustatzea. 

School
Schoolto Indiara goaz

5. jarduera

JARDUEREN
PROPOSAMENA2

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».


