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1. Zer eskaintzen du koaderno honek?
Koaderno hau baliabide didaktiko bat da, “Arte eta Historia Ibilbideak”
programakoa. Bertan, hainbat argibide dituzue, gelan ibilbidea prestatu eta osatu
ahal izateko.

2. Abiapuntua: Hiri Hezitzailea.
Arte eta Historia Ibilbideen funtsa honako hau da: Gasteizko Hiri Hezitzaile izaera.
Eta zer da Hiri Hezitzaile bat? Bada, hiritarren formakuntzaz, sustapenaz eta
garapenaz arduratzen den hiri bat.
Horretarako, Udalak 200 hezkuntza-jarduera baino gehiago antolatzen ditu; horien
artean, Arte eta Historia Ibilbideak.

3. Arte eta Historia Ibilbideen programa: zer helburu dauzka?
Arte eta Historia ibilbideen jomuga hiria ezagutzen eta bizitzen laguntzea da, bai
eskola-erkidegoari, bai hiritarrei. Honako helburu zehatz hauek ditu ibilbideen
programak:
- B
ertatik bertara ezagutzea garai historiko jakin baten ezaugarriak eta garai hark
gaur egungo hirian duen eragina.
- H
 iriari buruzko informazio praktikoa ematea, eskaintzen dizkigun baliabideak
eta zerbitzuak ezagutu ditzagun.
- Ingurunea, oro har —eta historia- eta arte-ondarea, bereziki—, balioetsi eta
errespetatzeko ohiturak eta jarrerak sustatzea.
- G
 asteizko historia berrridaztea ibilbidearekin lotura duten emakumeen
ekarpena gehituta, ekarpen hori ezagutu eta baloratu dezagun.
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4. Zer ibilbide aukera dezakezue?
Ibilbide-eskaintza zabala duzue, maila eta behar ezberdinei erantzuna emateko:
Ibilbidea
Lantegiak Santa Maria katedralean

Hartzaileak
DLHko 1. mailatik 5. mailara.
DLH 5. eta 6.a

Udala

Helduen Hezkuntza Iraunkorra (HHI) eta
helduen taldeak.
DLH 5. eta 6.a

Erdi Aroko Gasteiz

DBH 1. eta 2.a
HHI eta helduen taldeak.
DLH 6.a

Bisita Santa Maria Katedralera

DBH 1.a
HHI eta beste talde batzuk.

San Pedro eliza

DBH, DBHO, HHI eta helduen taldeak.

Idazketa eta idatzitakoa. Artxiboak

DBH, DBHO, HHI eta helduen taldeak.
DBH 3. eta 4.a

Gasteiz Neoklasikoa
HHI eta helduen taldeak

XIX. mendeko zabalgunea

DBH 3. eta 4.a
HHI eta helduen taldeak.

Santa Maria Katedrala: argiaren
elizpea

DBH, DBHO eta beste talde batzuk.

Ikustarazi beharreko historia:
emakumeak Gasteizen

DBH 3 eta 4, DBHO, HHI eta helduen
taldeak.
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5. Zer alderdi praktiko hartu behar duzue kontuan?
Antolakuntza
-	Ibilbidea egin baino lehen, garrantzitsua da bideoa ikustea eta
prestakuntza-jarduerak egitea (ikusi Ibilbidearen Jarduerak).
Jarduerara etortzea
-	Ezin bazarete etorri, jakinarazi gutxienez hiru egun baliodun lehenago.
Bestela, ezin izango duzue beste data bat aukeratu, eta galdu egingo da
Udalak ibilbidera bideratutako dirua.
-	Jarduerara aurreabisurik gabe eta arrazoibide egokirik gabe huts eginez
gero, datozen ikasturteetan ukatu ahal zaizue izen-ematea.
Azpitaldeak
-	Zuen taldea 21 pertsonakoa edo gehiagokoa baldin bada (25ekoa,
helduen taldeetan), bitan banatuko da. Hala izatekotan, komeni da bi
arduradun joatea, bakoitzak azpitalde baten ardura hartzeko.
Arropa
-	Ibilbidearen egunean, saiatu arropa erosoa eta egokia janzten, bereziki
egun hotz eta euritsuetan, bestela zaila baita ibilbidea normaltasunez
egitea.
Jarrera eta parte-hartzea
-	Taldearen arduraduna baldin bazara, hartu ikasleen arretaren eta
jokabidearen ardura, mesedez. Ez da begiralearen eginkizuna.
- Kontuan izan ibilbidea ez dela txangoa, baizik eta hezkuntza-jarduera.
-	Taldearen arduraduna baldin bazara eta beharrezkoa ikusten baduzu, hartu
parte azalpenetan, taldearen ezaugarrietara egokitzeko edo osatzeko.
Garraioa
- 
Garraio kolektiboa erabiltzen baduzue (Tuvisa, tranbia, kontratatutako
autobusa…), Udalaren garraiorako dirulaguntza eskatu dezakezue,
gastuen zati bat ordaintzeko.
Gure kontaktua
Ibilbidearen webgunean aurkituko dituzue kontakturako datu
eguneratuak. Idatzi edo deitu zalantzarik edo iradokizunik izanez gero!
Hezkuntza Zerbitzua. Hezkuntza eta Kultura Saila.
Frai Zacarias Martínez Kalea, 3. 01001 Gasteiz.
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Ibilbidea
“Ikustarazi beharreko historia:
emakumeak Gasteizen”

6. Zer helburu ditu ibilbideak?
- Gasteizko historian emakumeek izan duten zeregina ikustaraztea eta
aldarrikatzea.
- Gure hiriko emakumeak non eta nola bizi ziren ezagutaraztea; baita zer lan eta
ardura zituzten ezagutzera ematea ere.
- Hiriko historiaren “idazketa” eta “irakurketa” hobetzen laguntzea.
- Emakumeek historian izan duten parte-hartzea testuinguruan jartzea, kontuan
izanik garai bakoitzaren ezaugarri historiko, artistiko, sozial, ekonomiko eta
politikoak.
- Historiak ahaztutako emakumeen errealitatearen aurrean, ikasleen pentsamendu
kritikoa sustatzea, jarrera hartu dezaten modu koherente eta aktibo batean,
genero-berdintasunari dagokionez.

7. Zer eduki lantzen dira?
Emakumeek Gasteizko historiari egindako ekarpenak azaltzeaz gain, ibilbide honek
gai hauei buruzko hausnarketa piztu nahi du:
- Historiografia androzentrista: gaur egungo historiaren ikuspegia gizonek kontatu
eta idatzitakoa da. Adierazten dituen ekarpen gehienak gizonek egindakoak dira,
eta emakumeek egindakoak ikusezin bihurtzen ditu.
- Klase altuen gainordezkapena: historian jasotako bizipenak batez ere klase altuko
emakumeenak dira, eta langile-klasekoenak ahaztu dira.
- Emakume-idealak iraganean: gizarteak emakumeen eginkizunak murriztu ditu;
amak, santuak, ederrak eta birjinak (edo bekatariak) izatera mugatu ditu.
- Bizitza sostengatzea: emakumeek haurren hazieran eta zaintza-lanetan egin
duten ekarpena.
- Emakumeen lanbide-aniztasuna: artisautza, merkataritza, nekazaritza, politika,
armada, artea…
- Historian zehar izandako emakumeen aurkako indarkeria.
- Genero-desberdintasuna gaur egun: erronkak.
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8. Zer metodologia erabiltzen da?
Hiru zatitan banatuta dago jarduera:
1. Ibilbidea baino lehen: prestakuntza-jarduerak egitea komeni da (ikusi
Ibilbidearen Jarduerak).
2. Ibilbidea: bi orduko ibilbide didaktikoa Hirigune Historikoan eta Zabalgunean
zehar.
3. Ibilbidearen ondoren: gelan jarduera biribiltzea gomendatzen dizuegu,
eztabaida eginez edo ariketa praktiko baten bidez (ikusi 11. puntua). Ebaluaziofitxa ere banatuko dizuegu ibilbidea amaitzean.
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9. Nola prestatu dezakezue ibilbidea?
Ibilbidean zehar, gai asko lantzen dira; baita garai historiko ugari ere, Erdi Arotik
gaur egunera arte. Hartara, komeni da bideoa ikustea da eta prestakuntzajarduerak egitea (ikusi Ibilbidearen Jarduerak).
Ibilbidearen Jarduerez gain besteren bat egin nahi baduzue, baliagarria izan
daiteke honako baliabide-zerrenda hau:
·G
 enero-berdintasunaren aldeko baliabideen gida (Gasteizko Udala); zehazki,
Katalogo Bibliografikoa. Bertan, dokumentazio zabala duzue, alfabetikoki eta
gaika antolatuta.
·#
 FeminismoanItzel Gasteizko Jabetze Feministarako Eskola gaztea.
·E
 makumeen ekarpen historiko eta sozialari buruzko bideoak eta bestelako
baliabideak (Berritzegune).
·E
 makunderen webgunea. Hainbat gairi buruzko informazioa aurkitu
dezakezue. Halaber, bibliografia anitza aurkitu daiteke Espainiako
Emakumeen dokumentazio-etxeen eta liburutegien sarean; besteak beste,
honetan: Maite Albiz Bilboko Dokumentazio Zentroa.
Lotutako bibliografia:
.D
 EL VAL, Venancio, Mujeres alavesas. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia,

1987.
.M
 ANZANOS ARREAL, Paloma eta VIVES CASAS, Francisca, Emakumeak Vitoria-

Gasteizen mendeetan zehar. Vitoria-Gasteiz: Vitoria-Gasteizko Udala, 2001.
.M
 ANZANOS ARREAL, Paloma eta VIVES CASAS, Francisca, La vida cotidiana de

las mujeres en la Vitoria de los siglos XVIII y XIX. Vitoria-Gasteiz: Vitoria-Gasteizko
Udala, 2005.
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10. Nondik igaroko da ibilbidea?
Taldeak Landatxo gizarte-etxearen aurrean bilduko dira.
Ibilbideak geltoki hauek izango ditu (ordena aldatu daiteke):
1.

Emakumeen Etxea (Etxanobe): atarikoak.

2.

Santa Maria plaza: emakumeak Erdi Aroan. Arauaren salbuespenak.

3.

Eskoriatza-Eskibel jauregia: emakumeak XVI. eta XVII. mendeetan. Familiapolitikarako tresna.

4.

Arte eta Lanbide eskola ohia: Ilustrazioa. Euskal Herriaren Adiskideen Erret
Elkartea. Emakumeak Hezkuntzan eta Arte Plastikoetan.

5.

Montehermoso jauregia: XVIII. mendeko emakumeak. Emakume ilustratua.

6.

Alaba jauregia (Errementari kalea): emakume liberalak. Frantziako Iraultza.
Liberalismoa.

7.

San Pedro eliza: emakume historialariak.

8.

Errementari kalea; Jesusen Zerbitzarien sortzailearen etxea. Emakumeak
eta Erlijioa. Paradoxa: komentua “askatasun” esparru gisa.

9.

Buruileria plaza: emakumeak bizitzaren sostengatzaile gisa. Gerraostea.

10. Kordoi etxea: emakumeen aurkako bazterkeria eta biolentzia.
11. Udaletxea: emakumeak politikan. Boto-eskubidea.
12. Dato kalea: lan-merkatua industrializazioan. Independentzia
ekonomikorako aukera.
13. Andre Maria Zuriaren plaza: emakumeak XX. mendean. Generoberdintasunik eza gaur egun.
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11. Eta ibilbidearen ondoren… zer?
Ibilbidearen ondoren, interesgarrien iruditzen zaizkizuen alderdiak landu
ditzakezue, edo zalantzak eta eztabaida piztu dituztenak.
Lagungarriak izan daitezke koadernoko 9. puntuko baliabideak eta bibliografia.
Jarraian, ariketa praktiko baten adibidea duzue:
Taldeka, informazioa bilatu, hainbat esparrutan nabarmendu diren Gasteizko
emakumeena. Ondoren, eman emakume horien berri gainontzeko ikasleei.
- Literatura.
- Zientzia.
- Kirola.
- Zaintza-lanak.
- Arte eszenikoak.
- Arte plastikoak.
- Politika.
- Bestelakoak.

12. Nola ebaluatu dezakezue jarduera?
Taldearen arduraduna baldin bazara, begiraleak balorazio-fitxa emango dizu,
ibilbidearen amaieran betetzeko.
Halaber, Hezkuntza Zerbitzuarekin harremanetan jar zaitezkete (ikasle zein irakasle),
edozein ekarpen helarazteko. Eskerrik asko zuen parte-hartze aktiboagatik!
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Eranskina
Ibilbidearen jarduerak

Ikustarazi beharreko historia: emakumeak Gasteizen
Ikustarazi beharreko historia: emakumeak Gasteizen ibilbidea egingo duzue laster
zuen irakaslearekin, Gasteizko Udalaren Hezkuntza Zerbitzuaren eskutik.
Emakumeek Gasteizko historian izan duten ekarpena ikustarazten du ibilbideak.
Jardueran, gure hiriko emakumeak nola eta non bizi ziren ezagutu ahal izango
duzue; baita garai historiko bakoitzean zer lan eta ardura zituzten ere.
Ibilbidea begirale espezializatu baten eskutik egingo duzue, eta hark hainbat eduki
azalduko dizkizue. Horregatik, animatzen zaituztegu parte hartzera, galderak eta
proposamenak egitera eta jakin-minez eta errespetuz jokatzera.
Aurretiaz, irakasleak ibilbidea prestatzen lagunduko dizue ikasgelan.
Jarraian, ariketa batzuk proposatzen dizkizuegu.
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patriarkatua, androzentrismoa, sexismoa,
genero-desparekotasuna, estereotipo

eta

genero-rolak, biologizismoa, genero-

indarkeria, indarkeria matxista

1. jarduera
Emakumeek historian bizi izan duten egoera hobeto ulertzeko, funtsezko hitzak
eta kontzeptuak aipatuko dira ibilbidean.
Zehaztu, taldeka, honako hitz hauen esanahia:
- Patriarkatua.
- Androzentrismoa.
- Sexismoa.
- Genero-desparekotasuna.
- Estereotipo eta genero-rolak.
- Biologizismoa.
- Genero-indarkeria.
- Indarkeria matxista.

Baliabide lagungarriak
. Emakunderen terminoen glosarioa.
. Mujeres en la historia gida didaktikoa. (Emakumearen Asturiasko Institutua).
Lehenengo unitatea, “El patriarcado, un modelo social”).
. Indarkeria matxistari, Gipuzkoako Foru Aldundian erabilitako terminologiari eta
horren oinarria den azterketari buruzko agiria. Gipuzkoako Foru Aldundia. 2014ko
Ekaina.
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2. jarduera
Hainbat errealitatek iraunarazi dute patriarkatua: erlijioek, lanaren sexu-zatiketak,
edertasun-kanonek eta gizon zein emakumeen gorputzen irudikapen artistikoek.
2.1. Zein izan dira erlijio monoteista nagusiek historian zehar proposatu dituzten
emakume-ereduak? Aztertu taldeka.
2.2. Garai historiko nagusietako edertasun-kanonak aztertu.

Baliabide lagungarriak
. Egungo neskak, etorkizuneko emakumeak laburbilduma. Emakunde. 2005eko
Sare Biltzar Internazionala.
. Mujeres en la historia gida didaktikoa. Gaitegiaren 2. eta 3. unitateak, “Mujeres,
espacios e imágenes” eta “Mujeres y religiosidad”.
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Christine Pizan.

3. jarduera
“Jendeak bilatuko balitu, emakume aparta ugari aurkituko lituzke”.
Esaldi hau Erdi Aroko emakume batek esan zuen: Christine Pizan idazleak.
Besteak beste, Damen Hiria liburua idatzi zuen 1405. urtean.
3.1. Bideo honetan, Christine Pizani buruzko informazioa aurkituko duzue, eta
Erdi Aroan emakumeen egoera nolakoa zen ulertzeko azalpenak. Bestalde,
euskaraz, baliagarria izan daiteke Bilboko Artxandape ikastolako ikasle batzuek
egindako bideoa.
3.2. Erdi Aroan, Gasteizen ere garaiko konbentzioak gainditu zituzten emakumeak
egon ziren. Non eta norekin lurperatu zuten Berenguela López Harokoa, eta
zer garrantzi du horrek?

Baliabide lagungarriak
. Berenguela Lopez Harokoari buruzko entziklopedia-artikulua (Wikipedia).
. “Gasteizko emakumeen historia berreskuratzen dabiltza” artikulua (Arabako Alea)
eta “La capilla de las mujeres” kazetaritza-artikulua (El Correo).
. San Frantzisko komentuari buruzko informazioa, Arabako Batzar Nagusien
argitalpen honetan (65. orrialdea).
. Sakelako telefonoetarako aplikazioa: Vitoria-Gasteiz 1850 (Arkikus).
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Victoria Anda Eskibel

4. jarduera
XVI. eta XVII. mendeetako Gasteizko gizartean, nobleziak zeregin nabarmena izan
zuen. Bere funtzioetako bat mezenasgoa izan zen:
“Nobleziako emakumeek, senarrekin batera edo euren kabuz, mezenasgo-lanetan
eginkizun bereziki garrantzitsua izan zuten, beren gizarte-maila eta aberastasuna
medio”1.
Elizei eta auzotasunei dohaintzak egiteaz gain, jauregiak eraiki zituzten eta artebilduma pribatuak egin zituzten. Gasteizen, mende horietan, jauretxe eta jauregi
errenazentista garrantzitsuak eraiki zituzten.
4.1 Nor zen Victoria Anda Eskibel?

Baliabide lagungarriak
.E
 makumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar (Paloma Manzanos Arreal eta
Francisca Vives Casas).
.G
 arai hartan kokatzeko, lagungarria izan daiteke estatu modernoari buruzko bideo
hau: El nacimiento del estado moderno en 15 minutos (Academia Play).

1 MANZANOS ARREAL, Paloma eta VIVES CASAS, Francisca, Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar. VitoriaGasteiz: Vitoria-Gasteizko Udala, 2001.
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Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen goiburua

5.jarduera
Ilustrazioa mugimendu kultural eta intelektuala izan zen, Europan kokatua batik
bat; XVIII. mendearen erdialdean sortu zen, eta XIX. mendearen hasierara arte
iraun zuen.
5.1. Azaldu Ilustrazioaren ideia nagusiak.
Gasteizen, Euskadi osoan bezala, Ilustrazioaren ideiak Euskal Herriaren
Adiskideen Erret Elkarteak zabaldu zituen, eta positiboki eragin zuten hiriaren
garapenean.
5.2. Zerrendatu Gasteizko pertsona ilustratu batzuen izenak.
5.3. Non antolatzen zituen Maria Antonia Eskibel Nabarretek bere solasaldi
ilustratuak? Zer garrantzi zuten solasaldi horiek testuinguru historiko hartan?

Baliabide lagungarriak
. Modernitatearen distira bideoa (RSBAP).
. Ilustración y liberalismo bideoa (UNED).
. Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar (Paloma Manzanos Arreal eta
Francisca Vives Casas).
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Olympe de Gouges.

6. jarduera
Ilustrazioak aldaketa kultural eta sozial sakonak piztu zituen; halaber, eragin
handia izan zuen bizitza politikoan eta Frantziako Iraultzaren jatorrian.
Olympe de Gouges-ek Frantziako Iraultzan parte hartu zuen, eta emakumeak
eskubide osoko hiritarrak izatea aldarrikatu zuen. 1791. urtean, Emakumearen
eta Emakumezko Hiritarren Eskubideen Adierazpena idatzi zuen.
6.1. Alderatu bi adierazpen hauek: Emakumearen eta Emakumezko Hiritarren
Eskubideen Adierazpena (osorik ikusteko, gaztelaniaz) eta Seneca Falls
adierazpena (gaztelaniaz ere bai).

Baliabide lagungarriak
. Olympe de Gouges-i buruzko kazetaritza-artikulua.
. Mujeres en la historia gidako 4. unitatea: “Mujeres, poder y acción política”
(Emakumearen Asturiasko Institutua).
. Feminismoaren mugarriak bideoa (Emakunde).
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Maria Pilar Acedo Sarria

7. jarduera
Independentzia Gerra 1808 eta 1814 urteen artean izan zen, Gerra
Napoleonikoen testuinguruan. Espainia, Portugal eta Erresuma Batua (potentzia
aliatuak) Frantziako Lehen Inperioaren aurka aritu ziren.
7.1 Aztertu noiz eta nortzuek parte hartu zuten Gasteizko Guduan, eta zer ondorio
izan zituen garaiko gizarte gasteiztarrarentzat.
7.2 Nor izan zen Loreto Arriola? Zergatik arduratu zen bere senarraren ondasunak
kudeatzeaz? Zer garrantzi sozial izan zuen erabaki horrek? Zeri leporatzen zaio
Loreto Arriolak seme-alabarik ez izatea, eta zer garrantzia izan zuen garai hartan
gertaera horrek?
Garai hartan, Maria Pilar Acedo Sarria zen Montehermosoko Markesa; oso
kultura-maila altuko emakumea zen.
7.4. Idatzi, taldeka, garrantzitsuenak iruditzen zaizkizuen bere biografiaren datuak.
7.5. Zergatik egin behar izan zuen ihes Maria Pilar Acedo Sarriak?

Baliabide lagungarriak
. Gasteizko Gudua (Gasteizko Udala eta Arabako Foru Aldundia).
. Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar (Paloma Manzanos Arreal eta
Francisca Vives Casas).
. Loreto Arriolari buruzko irrati-elkarrizketa (gaztelaniaz), Euskadi Irratian.
. Maria Pilar de Acedo Sarria Monthermosoko Markesari buruzko entziklopediaartikulua (Wikipedia).
. Pilar Acedo: Jose Lehenaren maitalea argitalpena, 23-50 orrialdeak. (Aranzadi
elkartea).
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Maria Maeztu

8. jarduera
XIX. mendean, emakumeak hezkuntzan eta kulturan aritzea erraztu zuten
instituzioak jaio ziren Gasteizen. Zehazki, 1840. urtean, hiriko Arte Ederren
Akademia ireki zuten; eta, 1856. urtean, Maisu-Maistren Eskola Normala sortu
zuten.
8.1. Taldeka, bilatu Hezkuntzak gure hirian izan zuen bilakaera:
- Noiz sortu zituzten Lehen Mailako Eskolak (Escuelas de Primeras Letras)?
- Egin zerrenda bat, hezkuntza-erakundeekin harremana izan zuten Gasteizko
emakumeena (Arte Ederren Akademia, Maisu-Maistren Eskola Normala…).
8.2 Nor zen Maria Maeztu? Gasteizko zer eraikinetan ikasi zuen? Zer harreman zuen
Nazioarteko Andereñoen Egoitzarekin?

Baliabide lagungarriak
. Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar liburuaren honako atal hau:
“Emakumea, kultura eta hezkuntza” Paloma Manzanos Arreal eta Francisca Vives
Casasena.
. María de Maeztu bideoa (Eusko Ikaskuntza).
. María Maezturi buruzko entziklopedia-artikulua (Wikipedia).
. Círculo Vitorianori buruzko entziklopedia-artikulua, gaztelaniaz (Auñamendi).
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“Jostunak Yoldi lantegian, 30eko hamarkadan”.
Argazkia: Ceferino Yanguas AMVG.

9. jarduera
Emakumeak lan-merkatuan sartu izana XX. mendeko mugarrietako bat izan da.
9.1. Gasteizko emakumeek lan-merkatuan izandako egoerari buruz hitz egin baino
lehen, argigarria izango da honako kontzeptu hauek definitzea:
- Ekoizpen-lana.
- Ugalketa-lana.
- Ordainpeko lana.
- Ordaindu gabeko lana.
- Soldata-arrakala…
Gasteizen, XX. mendearen hasieran, emakume asko oso baldintza gogorretan
aritu ziren industrian lanean. Hamarkada batzuk geroago hasi ziren hobetzen
baldintza horiek.
9.2. Taldeka, aztertu nolakoak ziren lan-baldintzak XX. mendeko industrian.
Talde batek 70. hamarkadara arteko baldintzak aztertuko ditu, eta besteak 70.
hamarkadatik aurrerakoak, mende-amaierara arte.

Baliabide lagungarriak
. Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar liburuko - “Emakumea eta lana”
atala, Paloma Manzanos Arreal eta Francisca Vives Casasena.
. Las damas de hierro: la participación de las mujeres en el mercado laboral de
Vitoria-Gasteiz (1950-1975) liburuari buruz Saenz del Castillo egileari Arabako
Alean egindako elkarrizketa (euskaraz, audioa eta testua).
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“Hainbat emakume botoa ematen”, Eibarren, 1933an.
Argazkia: Indalecio Oianguren.

10. jarduera
XX. mendean, emakumeak gizartearen hainbat arlotan nabarmendu ziren:
politika, kultura, artea, zientzia…
10.1. Taldeka, erantzun honako galdera hauei, eta azaldu erantzunak talde osoari:
- Noiz eman zuten botoa lehen aldiz Gasteizko emakumeek?
- Zenbat emakume zinegotzi egon ziren Frankismoaren ondorengo lehenengo
legealdi demokratikoan (1979-1983)? Eta azkeneko udal-hauteskundeen ondoren?
- Noiz lortu zuten autonomia juridikoa Espainiako emakumeek?
- Noiz onartu zen dibortzioaren legea?
- Noiz legeztatu ziren antisorgailuak? Eta abortatzeko eskubidea?

Baliabide lagungarriak
. El voto de las mujeres I bideoa (UNED).
. El voto de las mujeres II bideoa (UNED).
. 1979-1983 Udalbatzari buruzko orrialdea Gasteizko Udalaren webgunean.
. Antisorgailuen legeztatzeari buruzko solasaldia (Euskadi Irratia).
. Abortatzeko eskubideari buruzko entziklopedia-artikulua (Wikipedia).
. Emakumeak Vitoria-Gasteizen mendeetan zehar liburua, Paloma Manzanos Arreal
eta Francisca Vives Casasena.
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“Neskatoa arropak errekan garbitzen. Urbina. 1917”.
Argazkia: Enrique Guinea. AMVG

11. ariketa
Ibilbidearen bideoa ikusterakoan ohartuko zinenez, historian zehar eginkizun eta
espazio ezberdinak egokitu zaizkie emakumeei eta gizonei.
11.1. Bi talde egin. Lehenak gehienbat gizonezkoei egokitu zaizkien espazioak eta
eginkizunak zerrendatuko ditu; bigarrenak, emakumeei egokitutakoak.

Baliabide lagungarriak
. Ekonomia feministari buruzko bideoa (Eusko Ikaskuntza - Solasaldiak).
. Etxeko langileak eta zaintza lanak bideo-solasaldia – euskarazko azpitituluekin–
(Mugarik Gabe).
. División sexual del trabajo bideoa –gaztelaniaz– (Shieg Ag elkartea).
. Lanaren zatiketa sexualari buruzko entziklopedia-artikulua (Wikipedia).
. Ekonomia feminista ulertzeko hainbat klabe kazetaritza-artikulua (Euskonews).
. Zeinek zaintzen du eta nola Vitoria-Gasteizen? txostena (Zentzuz Kontsumitu).
. Gasteizko Udalaren Berdintasunerako baliabideen gida – 6. Atala: Zainketen
ekonomia feminista.
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“Telefonistak Gasteizen, 1920”. Argazkia: Enrique Guinea. AMVG

Bai bideoaren, bai koadernoaren bidez, Gasteizko historian zeregin garrantzitsua
izan duten emakumeen izenak ezagutu dituzue. Laster, ibilbidean, gehiago
ezagutzeko aukera izango duzue. Baina, horiez gain, nabarmendu behar ditugu
izen ezagunik gabeko emakumeak ere. Izan ere, haurren hazieran eta zaintzalanetan egin dutenari esker, gure hirian sostengua eman diote bizitzari.
Gasteizko beste emakume batzuei buruz edo berdintasunari buruz ikertzen jarraitu
nahi baduzue:
· Feminismoaren historiari buruzko bideoa (Emakunde).
· Emakumea Gasteizko Udal Artxiboko argazkietan.
· María Josefa Sancho Guerrari buruzko entziklopedia-artikulua (Wikipedia).
· Micaela Portillari buruzko bideoa (Eusko Ikaskuntza).
· Micaela Portillari buruzko informazioa (Micaela Portilla Ikergunea).
· Genero-berdintasunaren aldeko baliabideen gida (Gasteizko Udala).
· #FeminismoanItzel Gasteizko Jabetze Feministarako Eskola gaztea.

... eta gozatu ibilbidea!
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