KCD GGKE
Kultura Communication y Desarrollo “KCD” Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea da.
Honen MISIOA kultur artekoa, parekidea eta iraunkorra izango den giza garapena lortzea da,
kulturaren eta komunikazioaren bitartez.
KCD-GGKE onura publikodun izendatu dute, eta EAEko administrazio-erregistroan
AS/B/14091/2008 kodea darama.
KCD GGKEaren oinarriak:
1. Herritar global eta konprometituak.
2. Komunikazio demokratiko eta anitza.
3. Baztertuta egon ohi diren kolektibo eta komunitateen integrazioa.
4. Genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea.
5. Aniztasun kultural, etniko, erlijiozko, politiko, sozial eta sexu-joerazkoa.
6. Giza Eskubideak, bai norbanakoenak, bai taldeenak.
7. Naturarekiko harreman iraunkorra.
8. Bake-kultura positiboa.
9. Berdintasunean oinarritutako harremanak, bai pertsonen artean, bai herrien artean.
10. Migrazio-prozesuak gizatiartzea.
KULTURA eta KOMUNIKAZIOA funtsezko osagarriak dira edozein pertsona,
komunitate edo herriren GARAPEN prozesuan.
KCD GGKEk gizarte hobe baten sorreran bere alea jarri nahi du. Bertan, izatea gailentzen zaio
edukitzeari, kultura eta naturaren aniztasuna daude oinarrian eta baztertuta dago edozein bortxakeria eta botere-gehiegikeria.
KCD GGKEk genero arteko berdintasunaren alde dihardu, aukera-berdintasunik ezak eragindako
bidegabekeriak desagerrarazteko. KCD GGKEk premiazko deritzo txirotasuna, bereizkeria, kalteberatasuna eta gerrak bukaraztea; izan ere, milioika pertsonari eragiten diote mundu mailan, eta
giza garapen iraunkorra galarazten dute.
KCDren lerro estrategikoa, garapenerako hezkuntzan
1) Kultura- eta gizarte-komunikazioa sustatu eta zabaltzea, lanabes garrantzitsu eta baliotsuak diren
heinean Tokiko Giza Garapena lortze aldera.
2) Giza eskubideen, genero-parekidetasunaren, kultura artekotasunaren eta garapen iraunkorraren
zabalkunde eta promoziorako espazioak indartu eta hedatzea.
3) Kulturaren, komunikazioaren eta garapenaren inguruko egitasmoen eztabaida, elkartruke, hausnarketa
eta sustapena garatzeko guneak indartu eta hedatzea.
4) Hainbat sektoretara bideratutako formazio- eta ahalduntze- guneak sortzea, batez ere emakumeek
osatuta, garapenerako komunikazioan parte-hartzaile moduan.
5) Zinema-sektorean parekidetasuna sustatzea, batez ere gizarte-eraldaketari begira egindakoan.

KCD ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo
www.kcd-ongd.org – e-mail: info@kcd-ongd.org – Tel./Fax: 94 602 4668

1

Jarduerak:
• Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia.
• Nazioarteko Kultura, Komunikazio eta garapenerako Topaketak.
• Genero-ikuspegiari dagokion kultura, komunikazio eta garapenerako formakuntza.
Eta abar…
KCDren garapenerako kooperazio-egitasmoak gauzatzeko ildo estrategikoak
1) Munduan zehar garapenerako komunikazioan diharduten pertsona eta erakunde sareak sustatu
eta laguntzea.
2) Txirotutako herrialdeetan giza eskubideen sustapenerako lanak garatzea, kultura- eta gizartekomunikazioaren bitartez.
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren
bitartez.
Jarduerak:
• Emakume eta herri indigenen informazio eta komunikazioa sustatzea (Ojo de Agua, Mexiko).
• Genero-indarkeriaren aurkako “Loma Verde” telesail hezitzailea indartzea (Fundación
Luciérnaga, Nikaragua).
• Kairoko Emakumeek egindako Zinemaren Nazioarteko Jaialdia laguntzea, baita Latinoamerikako nahiz Euskadiko arabiar emakumeen zinema-karabanak ere (Klaketa Árabe,
Egipto).
Itzarmenak:
• CIFP Tartanga LHII (Erandio)
• IES Mungia BHI (Mungia)
• IES Ballonti BHI (Portugalete)
• IEFPS Iurreta GLHBI (Iurreta)
• IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)
• IES Artaza –Romo BHI (Leioa)
• IES Aixerrota BHI (Getxo)
• CIFP Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)
• Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Number 9
Urtea: 2013
Iraupena: 17 min.
Nazionalitatea: Marruecos, Italia, España
Hizkuntza: V.O. Frantsesa
Azpitituluak: Gaztelania, euskara
Errealizazioa / Ekoizpena: Sara Creta
Generoa: Dokumentala
Kategoria: Kulturartekotasuna
2. SINOPSIA
Gourougu-ko mendi-muinoetatik (Nador hiritik kilometro gutxira dago) kokaleku espainiarra den
Melilla ikus daiteke. Muga metalezko hesi hirukoitzak gotortzen du. Oihanean, Europarako sarbidea
begi-bistan dutela, Sahara hegoaldeko milaka afrikarrek gogo bizia dute muga zeharkatzeko.
3. FILMA AZTERTZEN
A. Zer helarazi nahi digu filmak?
B. Zer herrialdetan daude protagonistak, eta zer beste herrialderekin egiten dute muga?
C. Zer dela eta daude Gurugu mendian?
D. Zerk eman dizu arreta? Zer sentiarazi dizu filmak?
E. Ezagutzen al duzu muga zeharkatu nahi duten etorkin edo errefuxiatuen egoera nolakoa
den? Zer dakizu, zehazki?
F. Arraroa iruditu al zaizu filmean gizonak baino ez egotea? Zergatik uste duzu horrela dela?
G. Zer deritzozu protagonistek, bai Gurugu mendian, bai mugan, segurtasun indarrek
harrapatutakoan pairatu behar izaten dutenari?
H. Ba al dute egoera hauek harremanik arrazakeria eta xenofobiarekin? Zer harreman?
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4. MIGRAZIOAK
Migrazioak gizadia bezain zaharrak dira. Antzina, pertsonek lur zabal eta oparoetara migratu ohi zuten,
bertan bizitzera. Egun, muga gero eta zorrotzagoak dauzkaten herrialdeak daude. Betetzen zailak
diren baldintzak jartzen dizkiete bizitza duinaren bila dabiltzan pertsonei, hala herrialdean sartzeko,
nola bertako bizitzara egokitzeko.
Espainia, hamarkada gutxian, etorkinak sortzen
zituen herrialdea izatetik etorkinak jasotzen dituen
herrialdea izatera igaro da. XIX. mende amaieran
eta XX.aren hasieran, asko izan ziren egoera
ekonomiko eta politikoak bultzatuta kanpora joan
behar izan zutenak; besteak beste, Argentina,
Suitza eta Alemaniara. 80ko hamarkadara arte
ez zen bihurtu lan bila joateko leku apropos, eta
orduan hasi zen jendea iristen.
Number 9 filmaren izenburuak futbol-taldeen 9. zenbakia daraman jokalariari egiten dio erreferentzia,
hau da, aurrelari goleatzaileari. Halaxe deritzete familia eta sorterria atzean utzi eta Maroko eta Melilla
arteko muga zeharkatzen saiatzen diren hainbat pertsona migratzaileri.
Azken ikerketa genetikoek frogatu dutenez, mundu zabaleko pertsona guztion arbasoak Afrikako
pertsona-talde txikia izan ziren, duela 200.000 urte Afrika utzi eta bost kontinenteetara hedatu zirenak.
Beraz, den-denok gatoz Afrikako etorkinengandik. Bereizten gaituen bakarra kontinente hartatik irten
ginen data da: batzuek urrun dute, beste batzuek, ordea, herenegun egin zuten bidaia hori.
1. ariketa. Taldeka, aztertu honako hau:
a) Protagonistek Europara migratzeko aipatu dituzten arrazoiak.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Euskadira beste herrialdeetatik edo Espainiar Estatuko beste erkidegoetatik etorritako senideen
kasua.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) Aurreko bi erantzunetan, antzekotasunak ala ezberdintasunak dira nagusi? Zer deritzozue?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Migrazioari buruzko nazio- nahiz nazioarte-mailako araudia
Muga, izatez, bi lurralde, herrialde edo azalera bereizten dituen lerro erreal edo irudikatua da. Estatuen
sorrerak mugak zaintzea ekarri zuen berekin baita, ondorioz, “kanpoko edonor” atzerritar izendatzea.
Espainiar Estatuak Portugal, Frantzia, Andorra eta Gibraltarrekin egiten du muga, europar kontinentean. Halaber, Afrikako iparraldean dauden hiri autonomoek, Ceutak eta Melillak, Maroko dute mugaz
bestalde. Baina, nolako tresnak dira zilegi mugak zaintzeko? Egokia al da 12 kilometro luze eta 6
metroko altuera duen hesia jartzea, zauritu dezaketen sare-begi eta xaflak dituena, Melillan bezala?
Giza Eskubideen Nazioarteko Ituna-ren arabera, honako artikulu hauetan oinarriturik, migrazioak
ez luke inolako eragozpenik izan beharko, eta Espainiar Estatuak adierazpena izenpetu eta berretsi
egin zuen:

13.artikulua

14.artikulua

1. Pertsona orok du libreki mugitzeko nahiz estatu batean bizilekua
ezartzeko eskubidea.
2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik irteteko eskubidea, berea
izanda ere, baita bere herrialdera itzultzekoa ere.

1. Jazarpen kasuan, pertsona orok du babesa eskatu eta jasotzeko
eskubidea, edozein herrialdetan.
2. Eskubide hau ezingo da egikaritu delitu arruntak edo Nazio Batuen oinarrien kontrakoak diren ekintzak direla medio sortutako erabaki judizialei
kontra egiteko.

Bestalde, 4/2000 Lege Organiko Orokorrak adierazten du atzerriko pertsonen oinarrizko eskubideei
dagozkien arauek, Espainian, Giza Eskubideen Nazioarteko Itunaren eta Espainian indarrean dauden
nazioarteko akordioen arabera interpretatuak izan behar dutela.
2. ariketa. Talde berean, aztertu honako hau:
a) Zuen ustez, Melillako mugan, nazio- eta nazioarte-mailako arau hau errespetatzen da?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Ezagutzen duzuen zein beste eskubide urratzen da dokumentalak azaldutako egoeran?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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5. PERTSONA ERREFUXIATUAK
Errefuxiatuen Estatutuari buruzko Ginebrako akordioaren arabera, errefuxiatua da “arraza, erlijio, nazio-arrazoiengatik edo gizarte-talde nahiz ideologia jakin bati atxikitzeagatik jazarria izateko beldur sendoa duena,
eta, beldur horrek eraginda, bere herritik kanpo dagoena eta ezin duena edo ez duena bere herrialdean babesa eskatu nahi; edo, bestela, nazionalitaterik izan ez eta bizi izan den herrialdean egonik, beldur hori dela
eta, herri horretara itzuli nahi ez duena”. Gauza jakina da, halaber, genero-bazterkeria ere errefuxiatzeko
arrazoi izan daitekeela, genero-indarkeria, behartutako ezkontza edo sexu-joerek eragindako bereizkeria
eragiten duenean, esaterako.
Errefuxiatutako pertsonen kasuan, beren herrialdeko gobernua ez da gai izaten eurak babesteko, edo ez
du halako prestutasunik agertzen. Horregatik, hartzen dituzten herrialdeek ezin dituzte babes eske bertaratutakoak edo errefuxiatuak arriskuan egon daitezkeen edozein herrialdetara kanporatu, ezta haien jatorrizko herrialdera ere. Era berean, estatuek errefuxiatuei, haien senar-emazte eta seme-alabei eskubide ekonomiko eta sozialak bermatu behar dizkiete, bertan bizi diren atzerritarrek dituzten mailan behintzat. Beren
aldetik, errefuxiatuek hartzen dituen herrialdeko legeak bete behar dituzte.
Gerra da pertsona-multzo handiak Afrikatik beste hainbat tokitara, Europara kasu, mugiarazten dituen arrazoi nagusietako bat. Escola Cultura de Pau-ren Alerta 2015! txostenaren arabera, 2014. urtean 36 gatazka
armatu jazo dira munduan, eta kopurua antzekoa izan da azken urteotan. Gehienak Afrikan (13) eta Asian
(12) gertatu dira. Gainerakoak, Ekialde Ertainean (6), Europan (1) eta Amerikan (1).
Gerra dela eta, barne-desplazatuak edo errefuxiatuak diren pertsonek bizilekuaren galerari, lekualdatzebaldintza gogorrei eta birkokatzeari egin behar izaten diote aurre. Sorterrira itzultzea lortuz gero, utzitakoaren
oso desberdina litzatekeen bizilekua aurkituko lukete, gosea, izurriteak, nahasmendu psikologikoak, azpiegitura-gabezia, kutsadura, beldurra eta mehatxuak.

3. ariketa. Testua bete hurrengo hitzekin.
Azken hilabeteotan Siriatik Europara datozen milaka pertsonari buruzko albisteak entzun izan ditugu.
Osatu testua honako hitz hauekin. Komentatu taldean zer iruditzen zaizuen edukia.
GERRA – IRLA – DESPLAZATU – BABES – LESBOS – EXODO – ESKUBIDE – BIZIRAUN – ESTATUTU – MILIOI
Siriak bizi duen gatazka bortitzak _________-tik ihesi doazen pertsonen ________-a eragin du, beren bizitza salbatzearren eta etorkizun hobearen bila joan direnak. Hiru _______ pertsona ___________ omen
dira dagoeneko. Horietako asko Turkiara iritsi ohi dira, Greziara Egeo itsasotik sartzeko, Greziako hainbat
______ Turkiako kostatik hurbil baitaude. Irla horietako bat ________ da, eta egunero dozenaka pertsona
jasotzen ditu. Beste askok ez dute lortzen bide honetan __________-tea. Esaterako, 2015eko urrian 400
heriotzatik gora zenbatu ziren, baina beste asko hiltzen dira inork haien berri izan gabe.
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Hori ikusirik, Errefuxiatuen ________-ari jarraiki, Europar Batasuneko herrialdeak ______-a
eskatzen duten pertsonak hartzera behartuta daude, haien _________-ak errespeta daitezen.
Azken albisteek diotenez, Euskadik 1.000 inguru hartuko ditu. Nahikoa al da?
Migrazioak eta babesa
ACNUR-ek errefuxiatuak eta, arrazoi ekonomikoak direla eta, migratutako pertsonak bereizten
ditu. Errealitatean, zaila da bien arteko muga zehaztea, batez ere gatazka armatua dagoenean
tartean; edo, esaterako, natura-hondamendiak (uholdeak, lurrikarak, tsunamiak), muturreko
pobrezia, genero-bereizkeria eta abar gertatzen direnean.
4. ariketa: Hizki-zopa.
Kokatu 10 migrazio edo behartutako lekualdatze arrazoiak

5. ariketa: Hitz-gurutzatuak. Azken hamarkadetako desplazamendu behartu handiak.
(Osatzeko, informazioa bila dezakezu Interneten)
1. Horizontala. Ekialde Ertaineko herrialdea, hiru milioi pertsona baino gehiagok egin du ihes
bertatik.
2. Goitik behera. Afrikako herrialderik gazteena, 2011ko uztailaren 9tik independente dena, eta
2013tik krisi humanitario latza bizi duena. 1,7 milioi pertsona baino gehiagok egin dute ihes
ordutik.
3. Horizontala. Herrialde amerikarra. Urtero AEBetara iritsi nahi duten 300.000 pertsona jasotzen ditu.
4. Horizontala. Mundu zabaleko koltan erreserben %80 biltzen dituen herrialde afrikarraren
siglak. Mundu-mailako bortxaketen hiriburutzat hartzen da, orduro 48 neskak nahiz emakumek
pairatzen baitute sexu-indarkeria, gatazka armatuaren baitan.
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5. Horizontala. Erdialdeko Amerikako herrialdea, Mexikorekin egiten duena muga. Bertoko indigena
gehienek 80 eta 90eko hamarkadetan ihes egin behar izan zuten, bereizkeria etnikoak eragindako
sarraskietatik ihesi.
6. Goitik behera. Dominikar Errepublikarekin irla bat partekatzen duen herrialdea. 2010ean lurrikara
izan zen bertan, eta honek zuzenean eragin zien biztanleen %15i. Horietako askok desplazatu behar izan zuten.
7. Horizontala. Gerra odoltsuak bizi dituen Ekialde Hurbileko herrialdea. UNICEFen esanetan, 2014tik
hona gertaturiko gatazka armatuaren gordintzea dela eta, 3,7 milioi haur laguntza humanitarioaren
premia larrian daude gaur egun.
8. Horizontala. 1994an genozidioa pairatutako herrialde afrikarra. Bertan, gobernu hutu-ak biztanleria
tutsi-a desagerrarazi nahi izan zuen.

6. ARRAZAKERIA, XENOFOBIA EDO APOROFOBIA
Milaka dira munduan bizileku duten herrialdea aldatzen duten biztanleak, baina denek ez dute
tratu berdina jasotzen. Esate baterako, Espainiar Estatua hautatzen dute Europa iparralde eta
mendebaldeko herritar askok, baina ez zaie migratzaile edo etorki deitzen normalean.
Zergatik? “Etorkin” hitza, oro har, mespretxuz erabili ohi da, atzerritarrak ez ezik txiroak ere badiren
pertsonez aritzeko, haien sartze zailtasunak direla eta.
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Arrazakeria pertsonen arteko bereizkeria era da, antzinatik datorrena eta oso hedatua. Bereizkeria
hau arraza bakoitzaren joerak, dela azalaren kolorea, direla beste ezaugarri fisiko batzuk, pertsona
“nagusiak” eta “menpekoak” definitzeko erabiltzean datza. Xenofobia deritzo atzerritarrekiko
gorroto, oldarkortasun edo ezinikusiari. Aporofobia, aldiz, jende txiroarekiko ezinikusia, gorrotoa
edo beldurra da.
6. ariketa: Irudiak begira itzazu
Pertsona hauetatik nori deituko zenioke etorkin?

Hedabideek honetan zerikusirik dutela uste duzu?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. ZER EGIN DEZAKEZU?
Gizarte zibilaren kide garen heinean, hainbat gauza egin dezakegu gehiegikeriak eta giza eskubideen urraketak azalarazi eta salatzeko.
- Hausnartu gurea ez den herrialde batetik datorren jendearekin nolako jarrera dugun, ez ote
garen aurreiritzietan oinarritzen.
- Ikastegian sentsibilizazio-kanpaina abiatu, muralen, erakusketen, zinema-eztabaiden edo
bestelako ekintzen bidez.
- Familian nahiz lagunartean ekintza horiek ezagutarazi.
- GGKEren batean edo migratzaile nahiz errefuxiatuen eskubideak defendatzen dituen beste
elkarteren batean parte hartu.
7. ariketa: Ikertu
Zer dakizu hurbilen dauzkazun pertsona migratzaileen inguruan? Zehaztu Euskadin 2015ean nagusi izan ziren migratzaileen 5 jatorri-herrialdeak. Bilatu informazioa Ikuspegi Inmigrazioaren
Euskal Behatokiaren webgunean. Ba al dago herrialde horietako inor ikasgelan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

KCD ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo
www.kcd-ongd.org – e-mail: info@kcd-ongd.org – Tel./Fax: 94 602 4668

9

WEBGUNE INTERESGARRIAK
Sos Racismo
www.sosracismo.org
Cear Euskadi
http://cear-euskadi.org/
Harresiak Apurtuz
www.harresiakapurtuz.org
Análisis de las migraciones españolas
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_publicaciones/libro_historia_migraciones.pdf
Observatorio Vasco de la Inmigración
http://ikuspegi-inmigracion.net/es/
ACNUR
http://www.acnur.es/
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544
Los medios de comunicación y las personas refugiadas
http://www.acnur.es/PDF/folletomedios2014_final_241014_20141112113618.pdf
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IRAKASLEARENTZAKO GIDA
3. FILMA AZTERTZEN
Filma Marokoko Gurugu mendian gertatzen da. Mendiak Melilla hiri espainiarrarekin egiten du muga,
Europako ataria afrikar askorentzat, ezin baitute enbaxada edo kontsulatua bezalako sarbide ofizialik
erabili.
Egun Gurugu mendian dauden askok lortu egin zuten Espainian sartzea, mafiekin zorpetuta. Hala ere,
Guardia Zibilak antzeman eta mugaz bestaldera itzularazi zituen, jatorrizko herrietara helarazi
beharrean. Horien artean gehienek ez dute itzulera ekiteko adina baliabiderik, eta nahiago izaten
dute Europan sartzen saiatzen jarraitu, porrot eginda ez itzultzearren.
Dokumentalean ez dago emakumerik, muga inguruan gizonentzako, familientzako eta emakumeentzako
gune desberdinduak daude eta. Emakume askok sexu-indarkeria pairatzen dute migrazio-bidean, eta
bereizte hori beren burua zaintzeko modua da.
Lan honen xedea ikasleei hausnarraraztea da zer nolako urraketak jasaten dituzten pertsona hauen giza
eskubideek, direla filmeko protagonistak, direla Melillako mugaren inguruko beste hainbatek, errealitate
honi eragiten dioten faktoreak zehaztuz.

ARIKETEN ERANTZUNAK
1. ariketa: Taldeka aztertu
Ikasleek dokumentaleko migratzaileen eta inguruan dituztenen arteko antzekotasun eta aldeez
hausnartu behar dute.
Dokumentalean, migratzeko arrazoi aipatuenen artean, zoriontasuna bilatzea, lan egiteko beharra edo
bizitza hobe baten itxaropena daude.
2. ariketa: Taldeka aztertu
Gaur egun ez da migratzaileen gaineko arautegia betetzen, ezta beste hainbat eskubideren babesa ere,
besteak beste bizitza, askatasun, osasun, elikadura edo etxebizitza-eskubidea.
3. ariketa: Testua bete
1. GERRA – 5. IRLA – 4. DESPLAZATU – 9. BABES – 6. LESBOS – 2. EXODO – 10. ESKUBIDE
– 7. BIZIRAUN – 8. ESTATUTU– 3. MILIOI
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4. ariketa: Hitz-zopa

5. ariketa: Gurutzegrama

6. ariketa: Irudiak begira itzazu
1. arg. Ezagututako futbolaria, Samuel Eto’o – 2. arg. Gizonezko migratzailea – 3. arg. Emakumezko medikua – 4. arg. Emakumezko migratzailea.
Denak dira migratzaileak. Ariketak xede du ikasleak jakitun izan daitezen zer nolako estereotipoak
dauden migratzaileen inguruan, eta, halaber, hausnar dezan arrazakeria, xenofobia eta aporofobiari
buruz nahiz hedabideek duten eraginaz.
7. ariketa: Ikertu
Maroko, Errumania, Bolivia, Portugal eta Kolonbia.
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/tablas/castellano/2015prov/cas/CAPV_
nacionalidad_y_sexo2015.pdf

KCD GGKEek egindako gida honi buruz:
Ikerketa, erredakzioa eta zuzenketa

Aholkularitza

Greta Frankenfeld
Cristina Alba Pereda
Leire Pascual Basauri
Begoña Garrobo Calleja
Juan Carlos Vázquez Velasco

CIFP Tartanga LHII (Erandio)
IES Mungia BHI (Mungia)
IES Ballonti BHI (Portugalete)
IEFPS Iurreta GLHBI (Iurreta)
IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)
IES Artaza –Romo BHI (Leioa)
IES Aixerrota BHI (Getxo)
CIFP Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)

Barakaldon, 2015eko abenduan.
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