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Aurkezpena
1. Makinistak proiektua ezagutzen eta 
ikertzen dugu, hainbat iturri erabiliz eta 
honako galdera hauek egiten ditugu:
 Nola hasi zuen artistak proiektua?
 Zeintzuk ziren helburuak? Zerbait zehatza 

ala orokorra lortu nahi zuen?
 Nola egin zuen? Nola gauzatu zuen? Zer 

erabili zuen eta non garatu zuen?
 Nola amaitu zen proiektua?

2. Diruaren inguruan ezagutzen eta ikertzen 
dugu, honako galdera hauek erabiliz:
 Nola lortzen da dirua? 
 Non egiten da?
 Hemengo dirua beste herrialde batekoaren 

berdina da? Zer beste moneta ezagutzen 
ditugu?
 Beti egon al da dirurik? Noiz asmatu zen? 

Nork asmatu zuen?

Esperimentazioa / Sorkuntza/
Ikerketa
1. Hiruko taldeetan hiru zati izango dituen 
istorio bat sortzen dugu, DinA3ren folioetan 
egindako hiru bineta/marrazkirekin bat 
etorriko direnak. Istorioak “Bazen behin 
dirurik gabeko herrialde bat…” esaldiarekin 
hasi behar dira. Bukatzean komunean jartzen 
ditugu.

2. Hezitzaileak diru arruntaren alternatiben 
hiru esperientziaren sarrera egiten du; esate 
baterako, denboraren bankuak edo txanpon 
sozialak. Bosteko taldeetan, aukera zehatz 
bat aurkitu eta hautatzen dugu, eta kartulina 
batean collage bat egiten dugu, taldeko 
gainerakoei aurkezpen labur bat egiteko 
balioko diguna.

3. Esperientzia horien guztien ondoren, 
aurreko jarduerako bost pertsonako talde 
berdinetan gure moneta sozial propioa 
diseinatzen dugu, bere buruari galdeginez: 
zein helburu ditu? Zer funtzionamendu du? 
Nola ezagutaraziko dugu? Horretarako, gure 
hedapen-kanpaina propioa diseinatzen 
dugu, adibidez, logotipoak, publizitate-
irudia edo iragarkia, kamisetak, jertseak edo 
oihalezko poltsa estanpatuak, GIFak, web-
orriak, blogak eta abar sortuz.

Ondorioak eta lerro irekiak
1. Gure ekoizpenak taldeari erakusten 
dizkiogu, baita ikastetxeko beste talde 
batzuei ere, azken ospakizun batekin, non 
truke-motaren bat praktikan jarri daitekeen 
(adibidez, liburuak, jostailuak, arropa, janaria, 
etab.).

2. Ospakizuna amaitutakoan, ikasle 
bakoitzak DinA4 hedadura bateko 
aurpegi baten idazketa indibiduala egiten 
du, diruarekin erosi ezin diren gauzak 
partekatzeko. Hiru laguneko irakurketa 
zirkulu birakariak egiten dira, ikasle bakoitzak 
bere idazketa irakurri eta hiru ikaskideei 
entzun ahal izateko. Amaitzeko, bateratze-
lana egiten dugu, proiektu osoan zehar 
garatutako ikaskuntza garrantzitsuenak 
guztien artean azpimarratzeko.

Helburuak
 Txaro Fontalbaren obra eta sorkuntza- eta ikerketa-prozesuetara 

eta Las Maquinistas proiektura hurbiltzea.

 Diruaren tabuarekin haustea, eta, beraz, egungo munduan nagusi 
den paperarekin, eta hala nola haren funtzioa ulertzea.

 Diru arruntaren alternatibak ezagutzea, bai hurbilekoak bai 
urrunekoak, denboran eta lekuan, eta gure transakzio moduak 
sortzea.

 Prozesuan zehar, sormen bisualeko eta plastikoko trebetasunak 
garatzea, eskuzko tekniken eta teknika digitalen bidez.

Lehen eta Bigarren Hezkuntza | 14 - 18 saio

Diruari, haren paperari, historiari, desberdintasunei eta abarri 
buruz ikertuko dugu. Horrez gain, alternatibak ezagutuko 
ditugu eta gure moneta soziala sortuko dugu, hori guztia 
hainbat baliabide bisual eta plastiko erabiliz.
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Dirua, ametsak eta 
haratago
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Aipamenak
“Maquinistas” del Arte – Noticias de Navarra: https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2020/02/20/maquinistas-arte/1024612.html 

“Monedas de Cambio” – Documentos TV: https://www.rtve.es/television/20131009/documentos-tv-monedas-cambio/760907.shtml 

Cómo funciona la moneda social: https://www.deotramanera.co/ayudar/economicamente-dinero/monedas-sociales-que-son-como-funcionan

Banco de tiempo – Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_tiempo 

Bancos de tiempo y moneda social: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161617300148 

Tokiko billeteak errepublika eta gerra zibilean: www.billetesmunicipales.com  ||  https://www.billetesmunicipales.com/monedasocial.html

Denbora-bankua: https://www.consumer.es/eu/economia-domestica-eu/denbora-bankuak-inoiz-baino-erabilgarriagoak-diren-krisiekin.html

Auzopolis elkarteko audioa: https://www.eitb.eus/eu/audioak/osoa/854277/auzopolis-denbora-bankua/

Moneta soziala: https://mukom.mondragon.edu/lanki/2015/01/08/zer-dira-moneta-sozialak/  ||  https://www.economiasolidaria.org/reas-euskadi/
noticias/tokiko-moneta

Euskoa: https://eu.wikipedia.org/wiki/Eusko   ||  https://www.argia.eus/argia-astekaria/2350/euskoa


