
 

 

1. jarduera 
Aurretiazko oharrak Arlo ekonomikoan hazkundea eta aberastasuna sortzeko gai dela erakutsi digu gure garapen-ereduak. Jarduera honetan, horren inguruan gogoeta egiteko kalkulu batzuk proposatzen dizkizuegu. 
Garapena Azaroko infografia proiektatu eta horren inguruko azalpenak eman. Gero, esan ikasleei kalkulu hauek egiteko:  

 Munduan 7.590 milioi pertsona bizi gara1. Zatitu aberastasun guztia biztanle kopuruarekin. Batezbesteko bat den arren, eta zehatza ez den arren, horrek gizateriaren barne-produktu gordina irudikatzen du nolabait. Urtean zenbat tokatzen zaigu bakoitzari? 
 Bilatu Espainiako biztanleen barne-produktu gordinari buruzko datuak eta konparatu mundu-mailako zifrarekin. Zer ondorio atera daiteke konparazio horretatik? 
 1995ean, 5.700 milioi pertsona bizi ziren munduan. Egin zatiketa: aberastasun osoa zati biztanleen kopurua. Zenbat zegokion orduan biztanle bakoitzari?  
 Kalkulatu ehuneko zenbateko hazkundea izan duen biztanleriak 1995 eta 2014 bitartean. Kalkulatu urtean batez beste zenbateko hazkundea izan duen biztanleriak.  
 Munduko merkataritzak zenbateko hazkundea izan du urte horietan? 
 Zer ondorio atera ditzakegu datu horietatik?  

                                                           
1 2018ko datuak. Jarduera honetan biztanleriari buruz erabili ditugun datuen iturria Munduko Bankua da. 



 

 

2. jarduera 
Aurretiazko oharrak Hazkunde ekonomikoak sortutako aberastasuna banatzeko orduan desberdintasun handiak egon dira eta horrek injustizia soziala sortu du, bai herrialdeetan eta bai herrialdeen artean. Jarri ikasleak lau taldetan, infografian ageri den proportzio berari helduz, eta banatu 100 € infografia horretan ageri den proportzio berean. Horretarako, adibidez paper puska bat eman, zehaztuz talde bakoitzari zenbat «aberastasun» egokitu zaion. 
Garapena Jarri ikasleak taldeka, eta esan: «100 € hauek banatzera goaz. Pentsa ezazue diru horrekin zer egingo zenuketen». Gero, eman dirua, aurrez erabaki bezala, eta eman denboratxo bat, diru horrekin zer egingo luketen pentsa dezaten. Ondoren, taldeek pentsatu dutena azalduko dute. 

• Bidezkoa iruditzen al zaizue dirua horrela banatzea?  • Pozik al zaudete tokatu zaizuenarekin? Ezer egin al dezakezue diru horrekin?  • Dirua banatzeko beste modurik ba al da? Bilatu dirua zuzentasun handiagoz banatzeko beste moduren bat.  • Horrela, pertsona bakoitzari zenbat diru tokatuko litzaioke?  • Pozik al zaudete dirua banatzeko modu berriarekin? Inor galtzaile sentitzen al da? • Pentsa dezagun hasieran egindako banaketan. Diru gehien duten pertsonak pozik egongo dira banaketa horrekin, baina ez da batere bidezkoa. Batzuek ongizatea izateko, beste batzuek gaizki bizi behar ote dute? 
Infografia proiektatu eta azalpenak eman. • Zuen ustez, aberastasuna modu bidezkoago batean banatu behar al da munduan? Prest egongo al zinatekete banaketa berri hori egiteko? Ba al dakizue aberastasuna munduan modu zuzenagoan banatzeak zuen «ongizatean» zer eragin izango lukeen?  • Justizia egiteko, utzi egin beharko al genituzke gure «pribilegioetako» batzuk? 
Jarduera honetan landutakoarekin, gogoetak, ondorioak edo ideiak atera ditzakezue, eta horietatik abiatuta klipmetraje baten 
gidoia presta dezakezue. 
 
 
 


