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1. eta 2. maila (DBH) 

UMEEN ETA NERABEEN ESKUBIDEEI 
BURUZKO JARDUNALDIAK BILBOROCK-EN 

 

Ikastetxea Distritua Kopurua 

I.E.S GABRIEL ARESTI 3 (Otxarkoaga-Txurdinaga)  
33 

I.E.S. IBAIZABAL 5 (Ibaiondo) 



BILBO, GURE HIRIA 
DESKRIBATZEN ETA 

AMESTEN… 



Nolakoa da Bilbo?, Zer gauza ditu?, Zein leku edo gauza erabiltzen dituzue 
gehien? Bilboko zer gustatzen zaizu gehien?, Zer gutxien? 

 













Zuen inguruko gauza asko aldatuko zenituzkete? 
Bilbok ez duen zein gauza izatea gustatuko litzaizuke?, Zer gauza kendu 

beharko lirateke Bilbo hiri atseginagoa / seguruagoa / dibertigarriagoa / 
bizitzeko hobea izateko? 















Zer beharko luke Bilbok bizitzeko hiri hobea izateko? 





Zer beharko luke Bilbok bizitzeko hiri hobea izateko? 





HAURREI ONURAK EKARRIKO 
DIZKIETEN IDEIAK … 



Nork bere osasuna eta ongizatea nola zaindu ezagutzeko haurren 
eskubideaz arduratuko den ideia edo asmakizuna… 



Inolako indarkeriarik ez jasateko haurren eskubideaz arduratuko den ideia 
edo asmakizuna… 





Bilbon jaiotako haurrek adinako eskubideak izateko haur atzerritarren 
eskubideaz arduratuko den ideia edo asmakizuna… 









Txirotasun egoeran ez bizitzeko haur guztien 
eskubideaz arduratuko den ideia edo 

asmakizuna… 

Haur guztien hezkuntza eskubideaz 
arduratuko den ideia edo asmakizuna… 



Haur guztien hezkuntza eskubideaz arduratuko den ideia edo asmakizuna… 





Zerk hobetuko luke Bilboko haur eta nerabeen bizitza? Nola bermatuko 
lirateke Bilboko haur eta nerabeen eskubideak? 















Eskerrik asko parte hartu duzuen 
guztiei!! 
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