UNITATE DIDAKTIKOA
DBH

AURKEZPENA

OINARRIZKO GAITASUNAK

1976ko martxoaren 3an Gasteizen jazotako gertaera historikoa ikasgeletara hurbiltzeko eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei gertaera hura ezagutarazteko beharra zela eta jaio zen unitate didaktiko hau egiteko proposamena. Gertaera zehatz horren bitartez, berau aztertzeaz gain, hatarago
doan Euskal Herriko trantsizio prosezuaren garrantzia aztertu nahi da,
beti ere oroimen historikoaren ikuspuntutik.

Nahiz eta aurreko puntuan ikusi dugun moduan, Etika, Historia eta Herritartasunerako Hezkuntza ikasgaietan garatzeko programa izan, gaia
beste sailekin batera landu behar dela uste dugu. Honela, unitatean lantzen diren oinarrizko gaitasun nagusiak honako hauek direla ondorioztatzen dugu:

Gasteizko bost langileen hilketa eta tiroz zauritutako pertsona ugariak
hiri hontako historia hurbilaren parte dira; horregatik, unitate honen helburu nagusia gertaera horiek aztertu eta beren testuinguru historikoan
kokatzean datza.
HELBURUAK
Honako hauek dira unitatearen helburu nagusiak:
• Estatu espainoleko eta Euskal Herriko trantsizioaren eta
demokraziaren inguruan norberak dituen ideiak kritikoki
eztabaidatu eta berrikustea.
• 1976ko martxoaren 3ko gertaerak beren testuinguruan
kokatzea eta demokraziarako trantsizio prosezuan jazotako
gertaera historiko moduan identifikatzea.
• Trantsizioaren prosezu nagusiak eta gertaera ezberdinen
arteko erlazioa ulertzea eta haien zergaitiak eta testuinguru
politiko hurbil eta/edo urrunetan dituzten eraginak aztertzea.
• 1976ko martxoaren 3ko gertaeren inguruan hausnartzea.
• Informazio historikoa bilatu, bildu eta lantzea.
• Ikaslegoarengan talde lana sustatzea.
• Bizikidetza, begirunea eta ikasleen garapen pertsonala
bultzatzea.

• Gaitasun kultural eta artistikoa
Kontzeptu historiko teorikoak ikasteaz gain, martxoaren 3ko
testuinguru historikoan sakontzeko eta Gasteizko inguru 		
sozio-politiko eta kulturala ezagutzeko jarduerak proposatzen
dira, zehazki Zaramagako auzoari dagokionez. Garai horretara
hurbilketa bat planteatzen da, baita 70. hamarkadako ezaugarri
nagusiak ezagutzea ere.
• Gaitasun soziala eta herritarra / Autonomia eta ekimen 		
pertsonala
Talde-lana ezinbesteko metodologiatzat hartzen dugu; izan ere,
pertsona bezala hazteko eta ikasleak elkarrekin begirunez bi		
zitzen ikasteko nahitanahiezkoa da.
• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasunak
Hizkuntzaren erabilera egokiaren garrantzia azpimarratzen da,
bai ahozko bai idatzizko adierazpena landuz.

UNITATEA GARATZEKO ESPARRUAK

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Unitate didaktikoa hurrengo esparruetan garatu daiteke. Alor bakoitzean, unitatearen planteamendua eta burutuko diren jarduerak ezberdinak dira. Unitatea honako kurtso hauetan landu daiteke:

Ikasleen jarrera unitate honetan landuko den gaiarekiko, irizpide orokor

• DBH 2. maila: Herritartasunerako Hezkuntza.
• DBH 4. maila: Etika eta Gizarte Zientziak.
• Batxilergoa: Historia Garaikidea (Euskal Herriko Historia).
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• Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala
Aurretik hautaturiko weborrietan informazioa bilatzeko jarduerak eta ariketa eta aurkezpen interaktiboak proposatzen dira;
baita ikus-entzunezko baliabideen ikuskatzea ere.

hauek kontutan izanik ebaluatuko dira:
• Banakako zein taldekako jardueratan parte hartzeko gaitasuna.
• 1976ko martxoak 3ko gertaerei buruzko egia ezagutzeko jarrera.
• 1976ko martxoaren 3ko gertakarien memoria historikoa berreskuratzeko egin den edo egiteko dagoen lana baloratzen du.
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GERTATUTAKOAREN KRONOLOGIA

2.dbh

MARTXOAK 3
• 1976ko urtarrilaren 9tik aurrera Forjas Alavesas enpresako langileak greban zeuden; hilabete horretan bertan, 30 bat enpresak ere grebari ekin zioten, langileak beren artean koordinaturik zeudela.
Urtarriletik bertatik, langileen emazteek ere hainbat ekimen eraman zituzten aurrera. Ezagunena
azoka, kale eta erakundeen aurrean masiboki agertzea izan zen, erosketako saski hutsak eskuetan
zeramatzatela, senarrak greban egonda ezertarako dirurik ez zutela salatu nahian.
Emakume langileak ere baziren; ehungintzako sektorean, adibidez, gehiengoa ziren, kremailerak
egiten zituen Areitio lantegian kasu. Asanbladetan eta grebetan parte hartzen zuten, eta soldata-berdintasuna ere eskatzen zuten; izan ere, lan berdina egiteagatik askoz gutxiago irabazten zuten.
• Martxoaren 3a hirugarren aldarrikapen-eguna izan zen, eta jende gehien bildu zen eguna: biztanleria aktiboaren %80k egin zuen bat protestarekin; haiekin batera, ikasleak, irakasleak, etxekoandreak… Gasteiz osoa atera zen kalera.
• Gasteizen egun hartan ehunka polizia zeuden. Lehenengo bala-zaurituak Gasteiz Hiribidean izan
ziren, goizean, poliziak Mevosako eta Areitiko langileen aurka tiro egin zuenean.
• Langileen Ordezkarien Koordinadorak asanblada deitu zuen arratsaldeko 17:00etarako, Zaramagako San Frantzisko parrokian, bertan egiten baitzituzten batzarrak, modu publikoan eta bertako
apaizak lekua utzita. Elizarekin adostutako konkordatua (ituna) zela eta, indar polizialek debekatua
zuten elizetan sartzea, Elizak espreski horrela eskatzen ez bazuen.
• Polizia bertaratu, eta eliza bete zedin utzi zuten; kanpoaldea ere jendez josita zegoen. Behin eliza
beteta, hura inguratu eta husteari ekin zioten poliziek, kosta ahala kosta; horretarako, gas negar-eragileak jaurti zituzten eliza barrura. Bertan zegoen jendetza ahal bezala saiatu zen handik ateratzen:
batzuk leihoetatik, beste batzuk ateetatik. Ateratakoan, ordea, zain zuten polizia. Eliza inguruan bildu zirenen asko poliziaren arreta erakartzen saiatu ziren, jendea elizatik atera ahal izateko; baina
poliziak metrailetak hartu eta jendea tirokatzen hasi zen.
• Eraso hartan, gehienez 15 minutu iraun zuen arren, 5 hildako eta 60 zauritu larri izan ziren, horietatik 44 bala-zauriekin. Pedro Maria Martinez-Ocio (27 urteko langilea) eta Francisco Aznar Clemente
(17 urteko ikasle eta langilea) martxoak 3an bertan hil ziren. Romualdo Barroso Chaparro (19 urteko
langilea) martxoaren 4an eta Jose Castillo (32 urteko langilea) martxoaren 7an hil ziren; Bienvenido
Pereda (32 urteko langilea), berriz, apirilaren 5ean.
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MARTXOAK 4

• Martxoak 4rako poliziek agindu berberak zituzten: herritarrak elkar zitezen galaraztea eta edozein
dolu-adierazpen indarrez zapaltzea. Hori dela eta, beste hainbat zauritu izan ziren.
• Bitartean, Arabako Gobernu Zibilak adierazpen hauek egin zituen: “Ordena Publikorako Indarrek eskura zituzten disuasio-neurri guztiak erabili zituzten manifestariak mendean hartu eta sakabanatzeko,
ke-poteak, gas negar-eragileak eta gomazko balak erabiliz horretarako. Zenbaitetan, ez zen nahiko
izan; ondorioz, airera tiro egin behar izan zuten. Talde gatazkatsuek aurka egiten jarraitu eta poliziak
behin baino gehiagotan inguratu zituztenez, beren burua tiro eginez defendatu behar izan zuten poliziek (…)”
• Martxoaren 5ean, dolu eguna, hildako 3 langileak agurtzeko funeralak egin ziren Gasteizko Katedral
Berrian, elkartasuna adierazteko bertan bildu zen milaka hirirtarren aurrean.
• Martxoaren 6an, Gasteizko gertaerak salatzeko Tarragonan egin zen langileen protesta batean, Juan
Gabriel Rodrigo 19 urteko gaztea hil egin zen. Lekuko bakarrak segika zituen poliziak izan ziren, eta,
haien arabera, eraikin bateko teilatu batetik erori zen.
• Egun berean, Manuel Fragak –Gobernazio Ministroa– eta Rodolfo Martin Villak –Harreman Sindikaletarako Ministroa– martxoak 3an larri zauritutako bi langile bisitatu zituzten ospitalean, horietako bat,
Jose Castillo, biharamunean hil zen.
• Martxoaren 8an, Gasteizko langileriari elkartasuna adierazteko, greba orokorra egin zen Euskal Herrian. Basaurin, Guardia zibilaren indarkeriak ondorio latzak utzi zituen: Vicente Anton Ferrero 18 urteko langilea hil egin zen, buruan tiro bat zuela, eta zauritu asko izan ziren.
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GERTATUTAKOAREN KRONOLOGIA

4.dbh

Aurrekariak
• 1970ean, 18 greba izan ziren lantegietan lan-hobekuntzak eskatzeko; Cegasan, Burgosko Prozesuaren aurka ere bai.
• 1972ko otsailean, Michelinen lan-uztea egin zuten. Poliziak langileak kaleratu, eta haien eskaera
guztiak baztertu zituzten ugazabek; ondorioz, Michelingo langile guztiek ekin zioten grebari (3.500).
Beste enpresa asko ere gelditu ziren, elkartasuna adierazteko. Michelingo langileen manifestazio
batean, poliziak 30 langile zauritu eta 7 atxilotu zituen.
• 1974an, Gasteizko Langile Koordinadora eratu zen, lantegi guztien koordinaziorako tresna gisa.
Bertan, eskaera ekonomikoak eta politikoak biltzen ziren: elkartze-, greba-, manifestazio- eta adierazpen-eskubidea, preso politikoen askatasuna eta erbesteratutakoen itzulera.

• Polizia bertaratu, eta eliza bete zedin utzi zuten; kanpoaldea ere jendez josita zegoen. Behin eliza
beteta, hura inguratu eta husteari ekin zioten poliziek, kosta ahala kosta; horretarako, gas negar-eragileak jaurti zituzten eliza barrura. Bertan zegoen jendetza ahal bezala saiatu zen handik ateratzen:
batzuk leihoetatik, beste batzuk ateetatik. Ateratakoan, ordea, zain zuten polizia. Eliza inguruan bildu
zirenen asko poliziaren arreta erakartzen saiatu ziren, jendea elizatik atera ahal izateko; baina poliziak
metrailetak hartu eta jendea tirokatzen hasi zen.
•Eraso hartan, gehienez 15 minutu iraun zuen arren, 5 hildako eta 60 zauritu larri izan ziren, horietatik
43 bala-zauriekin. Pedro Maria Martinez-Ocio (27 urteko langilea) eta Francisco Aznar Clemente (17
urteko ikasle eta langilea) martxoak 3an bertan hil ziren. Romualdo Barroso Chaparro (19 urteko langilea) martxoaren 4an eta Jose Castillo (32 urteko langilea) martxoaren 7an hil ziren; Bienvenido Pereda
(30 urteko langilea), berriz, apirilaren 5ean.

MARTXOAK 3
MARTXOAK 4
• 1976ko urtarrilaren 9tik aurrera Forjas Alavesas enpresako langileak greban zeuden; hilabete horretan bertan, 30 bat enpresak ere grebari zioten, langileak beren artean koordinaturik zeudela.
Urtarriletik bertatik, langileen emazteek ere hainbat ekimen eraman zituzten aurrera. Ezagunena
azoka, kale eta erakundeen aurrean masiboki agertzea izan zen, erosketako saski hutsak eskuetan
zeramatzatela, senarrak greban egonda ezertarako dirurik ez zutela salatu nahian.
Emakume langileak ere baziren; ehungintzako sektorean, adibidez, gehiengoa ziren, kremailerak
egiten zituen Areitio lantegian kasu. Asanbladetan eta grebetan parte hartzen zuten, eta soldata-berdintasuna ere eskatzen zuten; izan ere, lan berdina egiteagatik askoz gutxiago irabazten zuten.
• Martxoaren 3a hirugarren aldarrikapen-eguna izan zen, eta jende gehien bildu zen eguna: biztanleria aktiboaren %80k egin zuen bat protestarekin; haiekin batera, ikasleak, irakasleak, etxekoandreak… Gasteiz osoa atera zen kalera
• Gasteizen egun hartan ehunka polizia zeuden. Lehenengo bala-zaurituak Gasteiz Hiribidean izan
ziren, goizean, poliziak Mevosako eta Areitiko langileen aurka tiro egin zuenean.
• Langileen Ordezkarien Koordinadorak asanblada deitu zuen arratsaldeko 17:00etarako, Zaramagako San Frantzisko parrokian, bertan egiten baitzituzten batzarrak, modu publikoan eta bertako
apaizak lekua utzita. Elizarekin adostutako konkordatua (ituna) zela eta, indar polizialek debekatua
zuten elizetan sartzea, dagokion eliz aginteak hala eskatu ezean.
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• Martxoak 4rako poliziek agindu berberak zituzten: herritarrak elkar zitezen galaraztea eta edozein
dolu-adierazpen indarrez zapaltzea. Hori dela eta, beste hainbat zauritu izan ziren.
• Bitartean, Arabako Gobernu Zibilak adierazpen hauek egin zituen: “Ordena Publikorako Indarrek
eskura zituzten disuasio-neurri guztiak erabili zituzten manifestariak mendean hartu eta sakabanatzeko, ke-poteak, gas negar-eragileak eta gomazko balak erabiliz horretarako. Zenbaitetan, ekintza
errepresibo hori ez zen nahiko izan, autoritate-agenteen aurkako erasoak oso bortitzak baitziren;
ondorioz, airera tiro egin behar izan zuten. Talde gatazkatsuek aurka egiten jarraitu eta poliziak
behin baino gehiagotan inguratu zituztenez, beren burua tiro eginez defendatu behar izan zuten
poliziek (…)”
• Martxoaren 5a dolu-eguna izan zen. Hildako hiru langileak agurtzeko, hiletak egin ziren Gasteizko
Katedral Berrian, elkartasuna adieraztera bertara bildu ziren milaka hiritarren aurrean.
• Martxoaren 6an, Gasteizko gertaerak salatzeko Tarragonan egin zen langileen protesta batean,
Juan Gabriel Rodrigo 19 urteko gaztea hil egin zen. Lekuko bakarrak segika zituen poliziak izan ziren,
eta, haien arabera, eraikin bateko teilatu batetik erori zen.
• Egun berean, Manuel Fragak (Gobernazio Ministroa) eta Rodolfo Martin Villak (Harreman Sindikaletarako Ministroa) martxoaren 3an larri zauritutako bi langile bisitatu zituzten ospitalean; horietako bat, Jose Castillo, biharamunean hil zen.
• Martxoaren 8an, Gasteizko langileriari elkartasuna adierazteko, greba orokorra egin zen Euskal
Herrian. Basaurin, poliziaren indarkeriak ondorio latzak utzi zituen: Vicente Anton Ferrero 18 urteko
langilea hil egin zen, buruan tiro bat zuela, eta zauritu asko izan ziren.
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JARDUEREN GARAPENA

1. ARIKETA: “Martxoak 3” komikia behatu eta testuak bineta egokietan kokatu.
SAIO KOPURUA
Saio erdia

BALIABIDEAK

HELBURUAK

METODOLOGIA

- “Martxoak 3” komikia.

Martxoak 3ko gertaerak bere
testuinguru historikoan kokatu
eta nola gertatu ziren eta zein
eragilek parte hartu zuten
aztertu.

1. Gertaeren kronologia taldean
irakurri.
2. Binetatan sartu behar diren
testuak taldean irakurri.
3. Bakarka binetak bete.
4. Zuzendu eta azaldu zer den
bineta bakoitzak islatu nahi
duena eta zer garrantzia duten
hitzek edo testuek haietako
bakoitzean.

- Gertaeren kronologiaren inguruko fitxak.
- Komikiaren bineten
bunbuiloetan sartzeko
testuak.

2. ARIKETA: Behatu eta ordenean jarri “Martxoak 3” komikiaren binetak.
SAIO KOPURUA
Saio erdia

HELBURUAK

METODOLOGIA

- “Martxoak 3” komikia.

Martxoak 3ko gertaerak bere
testuinguru historikoan kokatu
eta nola gertatu ziren eta zein
eragilek parte hartu zuten
aztertu.

1. Gertaeren kronologia taldean
irakurri.
2. Komikiaren binetak kronologikoki ordenatu. Binaka zein
banaka egin daiteke.
3. Orden egokia egiaztatu eta
bineta bakoitzean gertatzen
dena azaldu.

1-2 saio

BALIABIDEAK
- “Martxoak 3” komikiaren irudiak
- Kartulinak
- Egunkari-zatiak
- Argazkiak
http://www.martxoak3.org/

HELBURUAK
Martxoak 3aren inguruko eta
trantzisioaren inguruko ikuspuntu kritikoa garatu, metodologia
parte-hartzaile baten bitartez.

Saio 1

BALIABIDEAK

- Partehartzaileei
buruzko biografiak.
- Radio Vitoriako
solasaldia. http://www.
eitb.com/es/audios/detalle/1271976/eusko-ikaskuntza-vitoria-3-marzo-1976/

HELBURUAK

Martxoak 3ko gertaerak bere testuinguru historikoan kokatu eta
nola gertatu ziren eta zein eragilek parte hartu zuten aztertu.
Norberaren ikuspegi kritikoa
landu eta memoria historikoaren
garrantzia aztertu.

METODOLOGIA

1. Irratiko solasaldian parte
hartzen duten biografiak ozen
eta taldean irakurri
2. Solasaldia taldean entzun.
3. Entzundakoari buruzko hausnarketa talde txikitan egin.
4. Talde txikietan komentatutakoa komunean jarri.

SAIO KOPURUA
Saio 1

BALIABIDEAK
- 1976ko martxoaren 4
eta 5eko ABC egunkariaren azalak.
- “Vitoria: bi hildako
eta 40 zauritu baino
gehiago” izenburupean
1976ko martxoaren 4an
argitaratutako berria.

HELBURUAK
Martxoak 3ko gertaerak bere testuinguru historikoan kokatu eta
nola gertatu ziren eta zein eragilek parte hartu zuten aztertu.
Garai hartako prentsa eta diskurtso ofiziala modu kritiko
batetan aztertu.

METODOLOGIA
1. 1976ko martxoaren 5 eta 7ko
berriak ozen eta taldean irakurri.
2. Unitatean proposaturiko ulermen eta hausnarketa galderak
talde txikitan erantzun.
3. Aurreko puntuan emandako
erantzunak komunean jarri.

http://hemeroteca.abc.
es/

3. ARIKETA: Martxoak 3ko gertaerak laburbidu horma-irudi baten bitartez.
SAIO KOPURUA

SAIO KOPURUA

5. ARIKETA: Gertaeren garaiko bi egunkari-testu irakurri, Martxoak 3aren inguruan, eta aztertu.

BALIABIDEAK

- Gertaeren kronologiaren inguruko fitxak.

4. ARIKETA: Gertaerari buruzko irrati solasaldia entzun eta esandakoari buruzko hausnarketa egin.

METODOLOGIA
1. Ikasle kopuruaren arabera,
ikasgela talde txikitan banandu.
2. Horma-irudia osatu.
3. Horma-irudia bukatutakoan,
talde bakoitzak sortze-prozesua
zehaztasunez azaldu.

eu/multimedia
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MARTXOAK 3 KOMIKIA

1. ariketa

Aztertu komikiaren irudiak arretaz eta kokatu testuak dagozkien hutsuneetan.
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MARTXOAK 3 KOMIKIA
1. ariketa

irakaslearentzako materiala

Ikasleei komikiaren kopiak banatu eta ondoren, orrialde honetako testua arbelean desordenaturik
idatzi hutsik dauden binetetan kokatu dezaten. Zuzendu eta azaldu zer den bineta bakoitzak islatu
nahi duena eta zer garrantzia duten hitzek edo testuek haietako bakoitzean.

2. ariketa

Komikiaren binetak kronologikoki ordenatu, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen
gertatutakoa kontutan hartuz.

1.BINETA
• Gasteiz, 1976ko urtarrila
• Bidezkoa dena baino ez dugu eskatzen...
• Jubilazioa 60 urterekin
• %100kobratzea lan istripu eta gaixotasunagatik
• Langile bakoitzak 6000 pesetako soldata igoera jaso beharko luke.

4.BINETA
EZKERREKO POLIZIA
• Modu baketsuan eliza usten badute, ongi; baina besteka, egurra.
• Esaidazu zein munizio mota behar duzun. Txanda.
• Ados, ados, txanda!
ESKUINEKO POLIZIA
• Hau erabateko gerra da, munizioa bukatzen ari zaigu.
• Kartutxoak behar ditut, poteak behar ditut, pilotak behar ditut. Txanda.
• Esaiozu Salinasi historiako jipoirik handienean gure ekarpena egin dugula.
• Baina benetako sarraskia.
6.BINETA
• Bienvenido Pereda
• Francisco Aznar
• Romualdo Barroso
• Pedro Mª Mtz. Ocio
• José Castillo García
7.BINETA
• Agur eta ohore hildako langileei
• Polizia hiltzailea
• Herriak ez du barkatuko
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2. ariketa

irakaslearentzako materiala

Ikasleei komikiaren kopiak banatu gertaeraren inguruko kronologia irakurri eta gero. Ondoren
banaka edo binaka binetak kronologikoki ordenatu. Amaitzeko, orden egokia egiaztatu eta bineta
bakoitzean gertatzen dena azaldu. Orrialde honetan, komikiaren ordena egokia azaltzen da.

1

2

3

4

6
5

7
8

18

19

IRRATIKO SOLASALDIA

4. ariketa

garaiko egunkari-testuak

5. ariketa

1976ko martxoaren 4ko abc egunkariko azala
ANDONI
TXASKO DÍAZ

1955. urtean Kanpezun (Araba) jaioa, 1974an
Cegasan lan egiten hasten da. 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren biharamunean,
poliziaren erasoa jasotzen du eta zenbait
ebakuntzen ostean eskuineko begia galtzen
du. Haurtzarotik ezkerreko begian lesio bat
zuenez, %2ko ikuste-zorroztasuna geratzen
zaio. Ondorioz, 1987an Baliaezintasun Handia aitortzen diote. Urtetan ONCEn egiten
du lan, kupoi saltzaile moduan, eta LABeko
ordezkari moduan hasten du bere ibilbide sindikala. 1999n, Martxoak 3 elkartearen
sortzean hartzen du parte, gaur egun bertako
bozeramailea delarik.

ANTONIO

ÁLVAREZ SOLÍS
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AMPARO
LASHERAS

Kazetari eta idazle gasteiztarra, gizarte ikasketak burutu zituen Gasteizko Gizarte Langintzako Eskolan eta kazetaritza Nafarroako
Unibertsitatean. Betidanik komunikabideetara lotuta, Egin Irratian, Garan, El periódico de
Álavan, Radio Nacionalen eta El Mundo del
País Vascon egin du lan. “Una calle, una vida”
eta “Gasteiz, 3 de marzo de 1976. Un recuerdo 25 años después” liburuen egilea da, biak
Arabera Argitaletxean argitaratuak.

PERIKO
SOLABARRIA

1939an Mieresen jaiotako kazetari asturiarra.
Kataluniako La Vanguardia egunkarian erre-

Familia apal baten baitan 1930ean Portugaleten (Bizkaia) jaioa, Euskal Herriko lan-

daktore-buru gisa lan egin zuen eta Interviú
aldizkari famatuaren sortzaile izan zen. Bere
ibilbidean zehar, maiztasunez hartu du parte
unibertsitate hitzaldietan eta komunikabideetako solasaldietan. 2011. urtean, Bilboko
udal hauteskundeetan, Bilduren zerrendako
azkenengo hautagaia izan zen.

gile-apaizen mugimenduaren aitzindaritzat
hartu izan zen. Euskadiko Ezkerreko kide izan
ostean, Herri Batasunako zinegotzia izan zen
bi legealditan zehar. Gaur egun, bere jarduera politiko eta soziala mantentzen du Bizkaiko Ezkerraldean.
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1976ko martxoaren 5eko abc egunkariko azala

5. ariketa

irakaslearentzako materiala

Ikasleen artean ABC egunkariko kopiak banatu eta irakurri ondoren, orrialde honetan aurkezten
diren galderak taldeka erantzun. Guztion artean erantzundakoa komunean jarri.
ULERMENA ETA HAUSNARKETA LANTZEKO GALDETEGIA
MARTXOAREN 4KO ALBISTEA:
• Nortzuk dira gertatukoaren protagonista nagusiak?
• Datu ofizialen arabera, zenbat grebalari zeuden?
• Zure iritziz, era subjektiboan ala objetiboan idatzita dago albistea?
Arrazoitu zure erantzuna.
MARTXOAREN 5EKO ALBISTEA:
• Zeintzuk dira argazkietako protagonistak?
• Zein da zure iritzia argazki aukeraketaren inguruan? Gertatutakoaren inguruko
ikuspuntu guztiak azaltzen direla uste duzu?
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