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IZENBURUA: Nola da bizi hari garen errealitatea?  

EGILEAK: Jolas eta Ekin 

GAIA: Gure mundu berria birusarekin 

GAITASUNAK: 

a) Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna errealitateari buruz jakiteko. 
b) Norberaren autonomiarako, solidariotasunerako eta ekimenerako gaitasuna. 

c) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. 
 
HELBURUAK: 

a) Egungo kontsumo-gizarteari buruzko gogoeta kritikoa egitea, bai eta publizitate-bideek 
helarazten dizkiguten mezuei buruz ere. 
b) Kontsumoarekiko eta hedabideekiko jokabide kritikoagoa sustatzea. 

 

BALIABIDEAK: 

a) Ordenagailua, Internet, papera, boligrafoa eta bideo-kamera. 
 

DENBORA: 55 minutu 

FITXA | COVID garaietako desinformazioari nola aurre egin | 
ERREALITATEA, JASANGARRITASUNA ETA GIZA ESKUBIDEAK ibilbide tematikoa | Jolas eta Ekin 

 

 

1. EKINTZA - 20 min. 

 

Bideoa HEZKUNTZAREN ALDEKO MUNDU-KANPAINIA (CME-SAME) - #IrakaspenikOnena // 
#LaMejorLección: https://www.youtube.com/watch?v=AszMiZji0Wc&feature=emb_logo 

 
SARRERA 

Birus berria Txinako Wuhan hirian (Hubei) sortu dela uste da, 

eta nazioarteko atari guztietan kopiatzen ari da, eta egunero 
telebista-ordu gehiago batzen ditu sortzen den eta ia minuturo 

ematen den informazio-bolumen handiaren aurrean. Egoera 
horrek, teknologia berrien eta Interneten bere  
halakotasunaren aroan, askotan desinformazioa eta sare 
sozialetan bolboraren antzera doazen gezurrak azkar zabaltzea 
dakar. Horrelako egoerak ugaritu ez daitezen eta alarmarik sor 
ez dadin, mundu mailan zabaldu den histeria kolektiboa are 
gehiago pizteko, Osasunaren Mundu Erakundeak jakinarazi du 
benetako pandemia baten aurrean gaudela, baina informazioa 
falta dela.  
 
Horregatik iragarri du kanpaina bat, nagusiki sare sozialen bidez dabiltzan koronabirusarekin lotutako 
albiste faltsuei eta buloei aurre egiteko. 2019-n Covid-ko agerraldiarekin batera, informazio ugari dago, 
batzuetan zehaztugabea, eta beste batzuetan, berriz, zaila izaten da jendeak iturri fidagarri eta seguruak 
aurkitzea behar dituztenean. Informazio faltsuaren aurkako borrokan kazetaritzak izan duen papera ez da 
inoiz hain kritikoa izan. COVID-19ko pandemiak Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) 'infodemia' 

https://www.youtube.com/watch?v=AszMiZji0Wc&feature=emb_logo


2 
 

 

masiboa deitzen duena ekarri du berekin: mundu mailan desinformazioa eragin dezakeen eztanda 

potentzialki hilgarria. Mundu guztiko pertsonak hil dira frogatu gabeko edo faltsuak diren COVID-19 
tratamenduekin lotutako desinformazioa kontsumitzeagatik. Desinformatzaileek gezurrak partekatzen 

dituzte meme biralen, aplikazio itxietako kate-mezuen eta prentsa-hitzaldietan informazio faltsu horren 
berri ematen duten gaizki informatutako politikarien bidez. 

 

Interneten eta WhatsAppen dabiltzan boloak 
 

Beroari eusten al dio birusak? 
Mezu batzuek edari beroak kontsumitzea gomendatzen zuten duela aste batzuk, babes neurri gisa. Baina 
hau espezialistek gezurtatu zuten. "Ez dago inolako informazio zientifikorik edari beroak hartzeak 
koronavirusarengan ondorioren bat duela egiaztatzen duenik. Ez dago inolako azterketarik adierazten 

duenik neurri beroek KOBIDEAREN gaineko eraginik dutela edo prebenitzen dutela. Era berean, ez dago 
frogarik ahoa eta eztarri hezeak mantentzea prebentzio-neurri eraginkorra denik; ezta "arnasa sakon 

arnastu eta arnasari 10 segundotan eutsi ahal izatea" infekzio bat dagoela ezesteko froga nahikoa denik 
ere. 

 
Baratxuria jateak lagundu ahal dezake koronabirus berriak eragindako infekzioa prebenitzen? 

Baratxuria elikagai osasungarria da, eta ezaugarri antimikrobiano batzuk izan ditzake. Hala ere, ez dute 
frogatu jateak egungo agerraldia eragin duen birusaren aurka babesten duen. 

 

Ona ahal da azalean sesamo-olioa jartzea koronabirus berria gorputzean sar ez dadin? 

Sesamo-olioak ez du koronabirus berria hiltzen. Zenbait desinfektatzaile kimikok, gainazaletan aplikatuta, 
hil egin dezakete, lixiba edo kloroz egindako desinfektatzaileak, disolbatzaile batzuk, etanola% 75ean, azido 
perazetikoa eta kloroformoa kasu. Hala ere, produktu horiek eraginkortasun eskasa edo nulua dute 2019-n 

Covid-ren aurka, azalean edo sudurpean aplikatuz gero, eta, gainera, azala kaltetu dezakete.  
 

Alkohola edateak ez du COVID19tik babestuko, eta arriskutsua izan liteke . Alkohola maiz edo gehiegi 
kontsumitzeak osasun arazoak izateko arriskua areagotu dezake. 

 

Eguzkitan edo 25 ºC-tik gorako tenperaturan egoteak ez du koronabirus bidezko gaixotasuna 
prebenitzen (COVID-19) 
COVID-19a hartu dezake, oso eguzkitsua edo beroa izan arren. COVID-19 kasuak jakinarazi dira herrialde 
beroetan. Babesteko, garbitu eskuak maiz eta sakon, eta saihestu begiak, ahoa eta sudurra ukitzea.  

 
Arnasketari hamar segundo edo gehiagoz eutsi ahal izateak ez du esan nahi gaixotasuna koronabirusaren 
(COVID-19) edo biriketako beste edozein gaixotasun ez duenik. 

COVID-19ren sintoma ohikoenak eztul lehorra, nekea eta sukarra dira. Pertsona batzuek gaixotasunaren 
forma larriagoak garatu ditzakete, pneumonia, esaterako. COVID-19 gaixotasuna eragiten duen birusa 
duen jakiteko modurik onena laborategiko proba bat egitea da. Arnasketa-ariketa hori eginez gero, ez duzu 
zalantzarik izango, arriskutsua ere izan baitaiteke. 

 

Ur berotan bainatzeak ez du prebenitzen koronabirus berriak eragindako infekzioa 
Ur berotan bainatzeak ez du inolako babesik ematen COVID-19ren aurka. Bainuontziko edo dutxako uraren 
tenperatura edozein dela ere, gorputzaren tenperatura 36,5 ° C-tik 37 ° C-ra bitartekoa izaten jarraituko du, 
ura oso bero badago erre egin daiteke. 

 

Koronabirus berria ezin da eltxoen ziztaden bidez transmititu 
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Koronabirus berria arnas birus bat da, batez ere infektatutako pertsona batekin kontaktuan jartzen dena 
pertsona horrek eztul edo doministiku egiten duenean sortzen diren arnas tanten bidez, edo listu-tanten 
edo sudurreko jariakinen bidez. Orain arte ez dago 2019-n Covid eltxoen bidez transmititu daitekeela 

adierazten duen informaziorik edo frogarik. 
 

Koronabirus berria hil daiteke esku-lehorgailu batekin? 
Ez. Esku-lehorgailuek ez dute 2019-n Covid hiltzen. Koronabirus berriaren aurka babesteko (2019-n Covid), 
garbitu eskuak maiz gel hidroalkoholiko batekin edo ur eta xaboiarekin. Garbitu ondoren, hartu paperezko 

eskuoihaltxoekin edo aire beroko lehorgailu batekin.  
 

Koronabirus berriak adineko pertsonei bakarrik eragiten die ala gazteenei ere eragin diezaieke? 

Koronabirus berriak (2019-n Covid) adin guztietako pertsonak infektatu ditzake, nahiz eta ikusi den adineko 
pertsonek eta gaixotasun batzuk dituztenek (asma, diabetesa edo kardiopatiak, esaterako) infekzioa 
hartzen dutenean larriki gaixotzeko aukera gehiago dutela. 

 
Eraginkorrak al dira antibiotikoak koronabirus berriak eragindako infekzioa prebenitzeko eta tratatzeko? 

Ez. Antibiotikoak eraginkorrak dira bakterioen aurka, baina ez birusen kontra. 
Koronabirus berria (2019-n Covid) birus bat denez, ez da antibiotikorik erabili behar ez infekzioa 

prebenitzeko ezta tratatzeko ere. 
 

Horiek adibide gutxi batzuk baino ez dira. Litekeena da egun hauetan informazio faltsua edo engainagarria 
zirkulatzen jarraitzea. Zer egin orduan? Zalantzaren aurrean, WhatsApp bidez iristen zaizkigun kateak 
partekatzea saihestea, engainu baten parte izan daitezkeelako. 

 
Informazio-iturriak kontuz aukeratu. Ildo horretan, informatuta egotea gomendatzen da, albiste fidagarriak 
irakurriz, bai eta Osasunaren Mundu Erakundearen gisako erakundeen gune ofizialetara jotzea ere. Bertan, 
koronabirusari buruzko informazio eguneratu guztia agertzen da, eta afekzio honen inguruan dauden 

zurrumurruak argitzeko atal bat ere gehitu zuen, horietako batzuk aurrez aipatu zirenak. 

 
Koronabirus berriaren aurkako oinarrizko babes-neurriak 
 

Garbitu eskuak maiz 

Garbitu eskuak maiz eskuetako desinfektatzaile batekin alkoholez edo ur eta xaboiarekin.  
Zergatik? Eskuak alkoholdun desinfektatzaile batekin edo ur eta xaboiarekin garbitzeak birusa hiltzen du, 
haren eskuetan badago. 

 

Arnas higieneko neurriak hartzea 
Eztul edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta edo zapi batekin; bota zapia 
berehala eta garbitu eskuak eskuetatik alkoholez edo urez eta xaboiz desinfektatuta. 

Zergatik? Eztulean edo doministikuan ahoa eta sudurra estaltzean germenak eta birusak zabaltzea 
saihesten da. Doministiku egiten baduzu edo eskuekin eztul egiten baduzu, ukitzen dituzun objektuak edo 
pertsonak kutsa ditzakezu. 

 

Mantendu urruntze soziala 

Izan metro bat (3 oin) gutxienez zure eta gainerako pertsonen artean, bereziki eztul, doministiku eta 
sukarra dutenak. 

Zergatik? Arnas gaixotasun bat duen norbaitek 2019-nCoV infekzioa, eztula edo doministikua, esaterako, 
birusa duten tantaka txikiak jaurtitzen dituenean. Gertuegi badago, birusa arnastu dezake.  
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Ez ukitu begiak, sudurra eta ahoa 
Zergatik? Eskuek birusarekin kutsatuta egon daitezkeen gainazal asko ukitzen dituzte. Begiak, sudurra edo 
ahoa ukitzen badituzu eskuak kutsatuta, birusa bere baitara transferi dezakezu. 

 

Sukarra, eztula eta arnasa hartzeko zailtasuna baduzu, eskatu arreta medikoa garaiz 

Adieraz iezaiozu zure osasun-arretaren emaileari 2019-nCoV dagoela jakinarazi zaizun Txinako eremu 
batera joan zaren, edo Txinatik bidaiatu duen eta arnas sintomak dituen norbaitekin hurbileko kontaktua 

izan duzun. Zergatik? Sukarra, eztula eta arnasa hartzeko zailtasuna izanez gero, garrantzitsua da berehala 
arreta medikoa bilatzea, sintoma horiek arnas infekzio baten edo beste afekzio larri baten ondorio izan 

baitaitezke. Sukarra duten arnas sintomek hainbat kausa izan ditzakete, eta bidaia -aurrekarien eta 
inguruabar pertsonalen arabera, 2019-nCoV izan liteke horietako bat. 

 
Jarduera: Garrantzitsuena da: Informatuta egon eta jarraitu osasun-profesionalen 
gomendioak 
  
-Galdetu ikasleei zer mezu iritsi zaizkien buloak diren mugikorretara edo interneten eta telebistan ikusi 
dutenak. Zein izan diren zalantzak, zein ziren argi eta garbi gezurra. Eztabaida sor dadin. 

 
 

2. EKINTZA - 10 min.  

Zein da Koronabirusaren errealitatea eta zerk eragiten du nigan? 

 
Koronabirusa eta pandemia gelditzeko helburuarekin hartutako neurriak arreta jarri beharreko albo-
ondorioak sortzen dituzte. Haien artean garrantzitsuenak azpimarratzen direnak itxialdiaren eta 
konfinamenduaren ondorio psikologikoak.  

 
1. Nondik ateratzen dut informazioa? Zeintzuk izan dira nire iturriak orain arte? Nondik atera ahal dut 

informazio fidagarria? 
 

2. Nola sentitzen naiz egoera hau dela eta? Eta nire inguruko pertsonak? Lagunak? Klaseko kideak? 
 

 
3. Zer egin dezaket denbora librea izanez gero? 

 
4. Ze gaitasun berri bultzatu dezaket egoera hobetzeko edo nire laguntza emateko? 

 
Bideoak:  

**Cómo afrontar psicológicamente el conoravirus  https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/como-
afrontar-psicologicamente-coronavirus-6141004864001-20200312173115-vi.html      

**Decálogo para afrontar adecuadamente el coronavirus https://www.colegiopsicologos-

murcia.org/web1/index.php/clinica-y-de-la-salud-84/2862-decalogo-para-afrontar-adecuadamente-el-
coronavirus-desde-la-perspectiva-psicologica 

**Como reducir el impacto en tu salud mental https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/15/como-
reducir-el-impacto-en-tu-salud-mental-del-brote-de-covid-19 

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/como-afrontar-psicologicamente-coronavirus-6141004864001-20200312173115-vi.html
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/como-afrontar-psicologicamente-coronavirus-6141004864001-20200312173115-vi.html
https://www.colegiopsicologos-murcia.org/web1/index.php/clinica-y-de-la-salud-84/2862-decalogo-para-afrontar-adecuadamente-el-coronavirus-desde-la-perspectiva-psicologica
https://www.colegiopsicologos-murcia.org/web1/index.php/clinica-y-de-la-salud-84/2862-decalogo-para-afrontar-adecuadamente-el-coronavirus-desde-la-perspectiva-psicologica
https://www.colegiopsicologos-murcia.org/web1/index.php/clinica-y-de-la-salud-84/2862-decalogo-para-afrontar-adecuadamente-el-coronavirus-desde-la-perspectiva-psicologica
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/15/como-reducir-el-impacto-en-tu-salud-mental-del-brote-de-covid-19
https://maldita.es/malditaciencia/2020/03/15/como-reducir-el-impacto-en-tu-salud-mental-del-brote-de-covid-19
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3. EKINTZA - 25 min. 
 

LEHIAKETA: “Zu zara kazetaria!” 

 
Horrelako ez ohiko den egoera baten aurrean ez ohiko 
neurriak hartu behar izan dira eta hamaika izan dira 

hauen eraginak bai arlo sozialean, ekonomikoan edota 
sanitarioan baina eragin zuzenena pertsona ororengan 

izanda da birusa gertutik pairatu ala ez.  
 

Asko dira gai honen inguruan hitz egiten duten adituak 
birusari aurre egiteko edota prebentzio neurriak 

zeintzuk diren azaltzen dutenak baina, non agertzen da 
umeen iritzia? Edo gazteena? Ikasleena? 

 
Horregatik imajinatu behar duzu kazetari bat zarela eta gauza oso sinple baten inguruan albiste bat 

idazteko eskatu dizutela: “Zure egunerokotasuna azaldu”. Bertan, azaldu behar duzu egoera berri hau hasi 
zenetik nola aldatu den zure bizitza.  

 
-Azaldu ahal dituzu zeintzuk diren lehen egiten zenituen gauzak eta gaur egun ez dituzunak egiten edota, 

beste modu edo euskarri batekin egiten dituzunak baina, aldi berean, azaldu ahal dituzu lehen egiten ez 
zenituen gauzak eta egoera honi esker egiten hasi zaren gauzak: 

 

- Nolakoa den horrela ikastea etxetik. 
- Zeintzuk diren alde onak eta zeintzuk diren alde txarrak eta zer sumatzen duzun faltan. 

- Ikusten duzunez, edozein gauza azaldu dezakezu, zure egunerokotasunarekin lotuta.  
 

-Bukatzeko, etorkizunera egin behar duzu bidaiatxo bat eta kontatu:  
 

-Nolakoa uzte duzu izango dela bizitza egoera hau eta gero? 
- Ohiturak aldatuko dira?  

- Zerbait ikasteko baliogarria izan da? 
 

-Lehiaketa nola izango den: 
 

Zure burua kazetaria zarela pentsatu behar duzu eta kontatu bizi hari zaren egoeraren errealitatea 
pandemia, birusa, etxean egotea atera gabe, ikastolara ez parkera ezin joan, ez aitona-amonak ikusi… nahi 

duzun eran, hau da, albistearen formatua guztiz librea da, zuretzat erosoena dena;  
 

-Iragarkia sortu, idatziz egin ahal duzu. 
-Bideo bat grabatu dezakezu zuk bizi hari zarenari buruz. 
-Marrazki bat. 

-Komikia. 
 -Mapa mental bat edo bizitza ildoa. 

-Power Point aurkezpena edo kartulina batean. 
-Argazki bilduma. 

-Elkarrizketa formatuan familiar edo lagun bati.  
… 
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Jasotzen ditugun lanen artean aukeratuko dugu honena eta herriko egunkariak argitaratuko da. Baina, 

kontuan izango dugu, pandemia-birusaren egoera nola kontatzen duzuen eta originaltasuna sarituko dela. 
Beraz, jar zaitezte kazetarien betaurrekoak haien munduan sartzeko eta aprobetxatu ikasi ahal izateko eta 

egoera honen alde onak topatu ahal izateko.  
 

*** Bidali behar dizkiguzue gure emailera, zuen datuekin: izena eta abizenak, mahaia eta ikastolaren 

izena, sailkatzeko eta erabakitzeko nor den irabazlea: jolasetaekin@gmail.com 



Hasteko, bakarrik zaudela, 
gogoratu eta egin zure 
deskribapen fisikoa. Hasi 
aurpegitik eta iletik eta jarraitu 
gorputzaren gainerakoarekin. 

Jarraian, alderatu zuk hartutako 
oharrak eta besteenak, 
hausnartu eta idatzi fitxa 
honetan deigarrien iruditu 
zaizuna. 

Ondoren, joan parke batera eta aukeratu 
ezagutzen ez duzun pertsona bat. Eskatu zure 
aurpegi, ile eta gorputzaren gainerakoaren 
deskribapen bat egiteko. Lan baterako behar 
duzula esan. Idatzi esaten dizun guztia. 

Norbere burua 

ezagutzeko, norbere 

buruaz “jabetu” behar 

da, beste inorekin 

“alderatu” gabe. 

“Edertasunak” daude, 

pluralean esanda. Zer 

komunikatzen du duen 

gorputza eduki nahi ez 

duen pertsona batek? 

Zer komunikatzen du 

bere gorputzarekin ondo 

sentitzen denak? 
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