K-5 MODULUA: ESKOLA GAITASUNAK ETA EUSKAL
CURRICULUMA
Lehen Hezkuntza – Ikaslearentzako Gida

Zentroa: Hezkuntza eta Kirol Fakultatea, Gasteiz
Moduluaren izena: Eskola Gaitasunak eta euskal curriculuma
Ikasturtea: 2022/2023 3. maila

MODULUKO IRAKASLEAK

31 eta 32
taldeak
Irakasgaia
Natura Zientziak
LH-ko ikasgelan II

Irakasleak
Héctor Morillas
Ainara Achurra

Posta elektronikoa
hector.morillas@ehu.eus
ainara.achurra@ehu.eus

Bulegoa
2.3
B.4

dorleta.apaolaza@ehu.eus
joseba.longarte@ehu.eus

2.1
1.3

Gizarte Zientziak eta
Bere Didaktika II

Dorleta Apaolaza
Joseba Longarte

Gorputz Hezkuntza
eta bere Didaktika

Judit Martínez
Alfredo Lopez de Sosoaga

Atzerriko Hizkuntza eta
bere Didaktika

Andrea Perales

Matematika eta
Bere Didaktika II

Elena Agirre
Egoitz Salsamendi

elena.agirre@ehu.eus
egoitz.salsamendi@ehu.eus

2.1
B.8

Hizkuntza eta
Literaturaren
Didaktika

Paloma Rodriguez
Txabi Arnal

paloma.rodriguez@ehu.eus
javierignacio.arnal@ehu.eus

B.7
B.5

judit.martinez@ehu.eus
alfredo.lopezdesosoaga@ehu.eus
andrea.perales@ehu.eus

1.3
2.11
B.5

31H taldea (Hirueleduna)
Irakasleak
Posta elektronikoa
Amaia Albizua
amaia.albizua@ehu.eus

Bulegoa
B.9

Social Sciences and their
teaching II

Aritza Sáenz del Castillo

aritza.saenzdelcastillo@ehu.eus

1.3

Gorputz Hezkuntza
eta bere Didaktika
Foreign language and its
teaching

Alfredo López de Sosoaga

alfredo.lopezdesosoaga@ehu.eus

2.11

Nerea Arruti

nerea.arruti@ehu.eus

Matemáticas y su Didáctica II

Elena Agirre

elena.agirre@ehu.eus

2.1

Hizkuntza eta
Literaturaren Didaktika

Maite Aperribay

maite.aperribay@ehu.eus

PDI-02

Irakasgaia
Natura
Zientziak LHko ikasgelan II

Ohar garrantzitsua: irakasleen helbide elektronikoak EZ DIRA tutoretza birtualak egiteko.
Horretarako irakasle bakoitzak bere tutoretza-orduak ditu (ikastegiaren webgunean
kontsulta daiteke).

MODULUAREN BERERIAZKO GAITASUNAK
M.1. Irakaskuntza-jarduerari bideratutako estrategia eta baliabide didaktikoak aztertzea eta
alderatzea banaka nahiz taldeka, komunikazioaren eta informazioaren teknologiak erabilita.
M.2. Etapako curriculum arloetako proposamen didaktikoak diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea
jarduerari lotutako arazoen eta erronken gaineko gogoetak eginez, eta ikasleen hezkuntzabeharrak, genero-berdintasuna, kulturartekotasuna eta giza eskubideak aintzat hartuz.
M.3. Komunikazio- eta adierazpen-trebetasunak hobeto menderatzea.

1. MODULU LANERAKO SARRERA
Modulu-lan honen asmoa proiektu bidezko metodologia ezagutu eta baliatzen ikastea da, metodologia horren
zehaztasun teorikoak ikasi eta jarduera praktikoekin harremanetan jarriz.
Oinarrizko gaitasunetan arreta jartzen duen curriculuma dela eta, gelan gaitasun praktikoak sartu behar dira, era
horretan errealitatean modu dinamikoan jarduteko. Gaitasun horiek orokorrak, funtzionalak, eraginkorrak,
integratzaileak eta metakognitiboak dira.

2. MODULU LANAREN METODOLOGIA
2.1. Lanaren helburua
Lan honen helburu nagusiak bi dira: batetik, proiektu bidezko metodologia zertan den ikastea eta bestetik, proiektu
globalizatzaile baterako jarduerak proposatzea. Diziplinarteko proiektu horretan hainbat ezagutza arloren
gaitasunak, edukiak, jarduerak, materialak eta ebaluazioa sartuko dira.
Ikasleok proposatzen dituzten jarduerak diziplinarteko proiektu batean txertatu behar dira, Lehen Hezkuntzako
lehen zikloan dauden haurrek aukeratu eta zuzenduta baleude bezala. Jarduerek ekarpen esanguratsu eta
koherenteak egin beharko dituzte horren baitan.
Beraz, Lehen Hezkuntzako lehen zikloan proiektuen inguruko eduki teorikoak, jardueren diseinua, garapena eta
lanari buruzko hausnarketa orokorra honako hauetan islatuko da:
a) Modulu lanaren txostena.
b) Modulu lanaren ahozko aurkezpena.

EGOERA:
2022ko azaroa da. Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko ikasle zarenez, praktiketara joan zara Gasteizko
Ibaiondo ikastetxera. Konkretuki, Lehen Hezkuntzako lehen zikloko ikasleekin hasi zara lanean. Iritsi zarenean
azaldu dizute jada martxan dagoen “MARGOLARIAK GARA” izeneko proiektua. Izan ere, 2022ko urrian gai horren
inguruko jakin-mina adierazi zuten klasean eta interes horri erantzunez, irakasle eta ikasleek erabaki zuten
aipaturiko proiektua abian jartzea. Orduz gero, hainbat eta hainbat jarduera egin dituzte, eta ikasleak ikasgai
guztien eduki eta konpetentziak lantzen ari dira. Proiektua emaitza onak ematen ari da eta zuri ere, jakina,
badagokizu proiektuan parte hartu eta ekarpenak egitea. Irakurri eta aztertu ongi proiektuaren zehaztasunak.
Ikusi 0. eranskina.

ELKARBIZITZARAKO
KONPETENTZIA

IKASTEN ETA
PENTSATZEN IKASTEKO
KONPETENTZIA

HITZEZ, HITZIK GABE ETA
MODU DIGITALEAN
KOMUNIKATZEKO
KONPETENTZIA
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta
komunikazio digitala modu osagarrian
erabiltzea, ganoraz eta egoki komunikatu
ahal izateko egoera pertsonal, sozial eta
akademikoetan.

EKIMENERAKO ETA
EKITEKO ESPIRITURAKO
KONPETENTZIA

Pertsonen arteko, taldeko eta
komunitateko egoeretan
elkarrekikotasunez parte hartzea, eta
norberari aitortutako eskubideak eta
betebeharrak besteri aitortzea, norberaren
zein guztion ongirako.

Ikasteko eta lan egiteko ohiturak,
ikasteko estrategiak eta
pentsamendu zorrotza izatea, eta
ikasitakoa mobilizatzea eta beste
testuinguru eta egoera batzuetara
eramatea, norberaren ikaskuntza
modu autonomoan antolatzeko.

IZATEN IKASTEKO
KONPETENTZIA

OINARRIZKO ZEHAR
KONPETENZIAK

Bizitzan zehar agertzen diren
sentimendu, pentsamendu eta ekintza
pertsonalez gogoeta egitea eta haiek
sendotzea edo egokitzea, haien gaineko
balorazioaren arabera, bere burua
etengabe hobetuz pertsona osorik
errealizatzeko.

Ekimena izatea eta ekite-prozesua
erabakitasunez eta eraginkortasunez
kudeatzea testuinguru eta egoera
pertsonal, sozial, akademiko eta
lanekoetan, ideiak ekintza bihurtzeko.

LAN
PROIEKTUEK KONPETENZIA HAUEK
LORTZEN
LAGUNTZEN DUTE
ARTERAKO
KONPETENTZIA

GIZARTERAKO ETA
HERRITARTASUNERAKO
KONPETENTZIA
Nork bere burua, bere taldea eta
bere mundua ulertzea, gizarte-zientzien
ezaupideak eskuratuz, kritikoki
interpretatuz eta erabiliz, eta haien
prozedurak eta metodologiak baliatzea,
bizitzako ohiko egoeretan modu
autonomoan jarduteko, herritar gisa, eta,
hartara, gizarte guztiz demokratiko,
solidario eta inklusibo bat garatzen
laguntzeko.

MATEMATIKARAK
O KONPETENTZIA
Jakintza matematikoa aplikatzea
bizitzako premiekin zerikusia duten arazoak
interpretatzeko, deskribatzeko, azaltzeko eta
haiei erantzuteko, arloaren berezko
pentsamendu- eta adierazpen-moduak eta
tresnak erabilita.

KONPETENTZIA MOTORRA
Jokabide motor autonomo,
osasungarri eta sortzaile baten bitartez
ideiak, balioak, sentimenduak eta
emozioak egoki adieraztea bizitzaren
esparru, egoera eta jarduera guztietan,
baita gorputz- eta kirol- jardueretan ere,
eta batzuen zein besteen adierazpenak
interpretatzea eta baloratzea.

D
IZIPLINA
BAITAKO
KONPETENTZIA
ESPEZIFIKOAK
TEKNOLOGIARAK
O KONPETENTZIA
Produktu eta sistema
teknologikoak zentzuz garatzea eta
erabiltzea, jakintza teknikoak eta beste
adar batzuetakoak metodikoki eta
eraginkortasunez aplikatuta, egoera
interesgarriak ulertzeko eta konpontzeko
eta produktu eta zerbitzu berriak
eskaintzeko, eta emaitzen berri ematea,
hobetzeko edo erabakiak arduraz hartzeko
prozesuekin jarraitzeko.

HIZKUNTZA- ETA LITERATURAKOMUNIKAZIORAKO
KONPETENTZIA
Hitzezko eta idatzizko testuak
egokiro erabiltzea —euskaraz,
gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza
batean gutxienez—, bizitzako hainbat
alorretako egoeratan,
eraginkortasunez eta hizkuntzaaniztasuna errespetatuz. Literaturahezkuntza garatzea ere bai, nork bere
burua eta inguruko mundua hobeto
ezagutzeko.

Hainbat kultura- eta arteadierazpen ulertzea eta kritikoki
baloratzea, garai eta erabilera
anitzetakoak, faktore estetikoek
pertsonen eta gizarteen bizitzan duten
garrantziaz ohartzeko. Artearen
hizkuntzak ezagutzea eta haien kodeak
erabiltzea mezu artistikoak sortzeko eta
haien bidez adierazteko eta
komunikatzeko, ekimena, irudimena eta
sormena erabiliz.

ZIENTZIARAKO
KONPETENTZIA
Jakintza eta metodologia
zientifikoa modu koherentean, egokian
eta zuzenean erabiltzea sistema eta
fenomeno naturalak interpretatzeko,
eta aplikazio zientifiko-teknologikorik
esanguratsuenak erabiltzea hainbat
testuingurutan, errealitatea ebidentzia
zientifikoaren ikuspegitik ulertzeko, eta
bizitzako alor eta egoera guztietan
erabakiak arduraz hartzeko.

2.2. Lanaren hasierako pausoak
Modulu-lana 4-5 ikasleko taldeek egingo dute (zifra hori ikasle kopuruaren arabera alda daiteke, baina beti ere
irakasleena izango da azken hitza). Talde bakoitzak bi irakasle-tutore izango ditu eta tutoreen esleipenetik aurrera
ikasleen betebeharra da tutoreekin hitz egitea eta zalantzak argitzea. Proposatutako jarduerek 3.mailako irakasgai
guztien eduki eta konpetentziak landu beharko dituzte. Jarduerek, beraz, diziplinartekoak izan beharko dute goian
aipatutako proiektu globalizatzaile baten barruan.
Taldeak osatu ondoren, taldearen ordezkariak bidaliko du taldearen informazioa eGelan baliatuko den estekara.
Dokumentuan honakoa adieraziko da:
- Taldearen izena.
- Taldea osatzen duten kideen izen eta abizenak.
- Taldearen ordezkaria.
- Helbide elektroniko ofizial bat.

2.3. Lanaren emaitza
Talde bakoitzak Lehen Hezkuntzako 1. ziklorako diziplinarteko 7 jarduera gehi proiektu osoaren azkeneko produktua
proposatu eta aurkeztu/simulatu behar ditu. Jardueren inguruko xehetasunak txosten idatzian aurkeztuko dira.
Zehaztasun gehiagorako ikusi gidaren 4. atala, non lan modularraren edukiak eta antolaketa azaltzen den.

3. EGITEKOEN KRONOGRAMA (orientagarria; COVID-19ak baldintza dezake):
2021-2022 IKASTURTEKO KRONOGRAMA
Irailak 12 (data irailean
K-5 moduluaren aurkezpena
baieztatuko da)
Urriak 10
Taldeen zehaztapena + tutoreak esleitu
Urria
Formazioa: astez aste irakasgai desberdinetan
Urtarrila (zehazteke)
Jarduera pedagogikoa (hitzaldia)
Urtarrilak 31
Entregatzekoa: marko teorikoa + hasierako elkarrizketa +
autoebaluazioa *
Martxoak 17
Entregatzekoa: txostenaren lehen zirriborroa +
autoebaluazioa *
Apirilak 24
Entregatzekoa: behin betiko txostena + autoebaluazioa
Maiatza (data
Etengabeko ebaluazioa: ahozko aurkezpena + koebaluazioa
zehazteke)
(ohiko deialdia)
Azken ebaluazioa: azterketa (ohiko deialdia)
Ekaina (data
Etengabeko ebaluazioa: txostena edota ahozko aurkezpena
zehazteke)
(ez ohiko deialdia)
Azken ebaluazioa: azterketa (ez ohiko deialdia)
*Irakasleek taldeei feedback-a emango die aste bateko epean (gutxi gorabehera).

4. MODULU LANAREN METODOLOGIA
4.1. Modulu lanaren egitura faseetan azalduta
1. FASEA : Formakuntza
Zer da proiektuen bidezko
metodologia?
LANAREN MARKO TEORIKOA
PRESTATZEA

Proiektuen bidezko metodologiari buruzko hasierako ideia
bilketa/hausnarketa egin. Hau gauzatzeko, e-gelan/gidan aurkituko
dituzuen derrigorrezko erreferentziak erabili beharko dituzue.
Horretaz gainera, erreferentzia gehigarrietan agertzen diren beste lau
iturri gehiago erabili beharko dituzue.

2. FASEA: PROIEKTUAREN JARDUERAK
2.1. Lanaren hasiera
● Zeintzuk dira Lehen Hezkuntzako 1. zikloko ikasleen jakintzak eta
Emandako proiektua aztertzea,
aurrezagutzak?
aurre-ezagutzak ateratzea eta
● 236/2015 Dekretua aintzat hartuz, zein konpetentzia eta eduki
kokapen kurrikularra.
landu daitezke 1. zikloko curriculumean?
OHARRA: curriculum aldaketa ikasturtean zehar gauzatzen bada,
irakasle taldeak erabakiko du zein curriculum erabili.
2.2. Proiektua definitu eta
jarduerak diseinatu

Jarduerak haurrek aukeratu eta bideratu behar dituzte.
- Definituriko jarduerak horrelakoak izan daitezke:
● Informazio aurkitzeko jarduerak: iturriak adostu, nola antolatu,
informazio aurkitzeko teknikak (elkarrizketak, ikustaldiak,
helduak kontsultatu, entziklopediak, internet…).
● Informazioa erabiltzeko jarduerak: baloratu, kontrastatu,
alderatu,
eskematizatu…
● Behaketa/esperimentazio jarduerak: indagazioa, irteerak, laginak
hartu eta behatu, laborategiko esperimentuak…
● Komunikaziorako jarduerak: testu bat irakurri, horma-irudi bat
aurkeztu, jarduera egunerokoa errealitatean simulatu, abestu,
dantzatu…
● Ebaluazio jarduerak: kontuan izan metodologia honetan prozesu
guztia, eta batez ere produktu desberdinak, ebaluagarriak direla.
Proposatzen diren jarduerek zentzuz beteak egon behar dute
haurrentzat, eta hori lortzeko, batetik, gertuko errealitatearekiko
lotura eduki behar dute (adibide konkretuak ipini) eta bestetik,
diziplinarteko lotura esanguratsua ere bai.

3. FASEA: Txostena
Zer agertu behar da
txostenean?

Txostenak 20 orrialde izango ditu gehienez. Bertan, modu
sintetikoan, honako hauek adierazi behar dira:
➢ Proiektuen bidezko metodologiaren oinarri teorikoa
(bibliografian oinarritu, irakasleek emana zein zuek
bilatutakoa).
➢ Proiektuaren justifikazioa:
○ Curriculumarekiko lotura: 236/2015 Dekretua. Oso
zehatza izan behar du eta justifikatu egin behar da.

○

➢

➢

➢
➢

4. FASEA: AURKEZPENA
Nola aurkeztu zure lanaren
emaitza?

Lotura Lehen Hezkuntzako haurren jakin-min, interes,
behar, kezka etabarrekin.
○ Proiektu hau proposatu izanaren motibazioa.
Jarduera bakoitzaren deskribapena egin:
○ Landuko diren konpetentziak (osagaiak zehaztu),
helburu didaktikoak, edukiak, ebaluazio irizpideak,
plagiatu gabe (zuen hitzak erabiliz). 1.A. eranskina
jarraituz.
○ Saio bakoitzaren garapena zehaztu: jarduera bakoitza
proiektuaren zein faseetan kokatzen den, prozedura
metodologikoak/parte hartzeko erabilitako moduak,
ikasleen taldeak, espazioak, materialak, eta
erabilitako denbora, etab. 1.B. eranskina jarraituz.
○ Jarduerek proiektu globalarekin eta amaierako
produktuekin dituzten loturak adierazi.
○ Tarteko elkarrizketak sortu (jarduera batetik beste
batera/batzuetara)
Hausnarketa: proiektuen bidezko metodologiari buruzko
hausnarketa egin beharko duzue, bi alderdi kontuan hartuz.
Lehenik, etorkizuneko maisu/maistra gisa, zuen proiektuaren
diseinua eta emaitzak baloratu behar dituzue; puntu
indartsuak eta ahulak azpimarra ditzakezue, proiektua berdin
egingo ote zenuketen galdetu zuen buruei, koherentzia,
ikasitakoa (gai/diziplina bakoitzaren ikuspegitik edo
integratutako ikuspegitik) eta azkenik, beste proiektu batzuk
egiterakoan zer hobetu litekeen proposatu. Ondoren, Lehen
Hezkuntzako graduko ikasle legez, lan honetan izan duzuen
ikaskuntza prozesuari buruz hausnartu behar duzue,
metodologia honen inguruan jada bazenekitena eta ikasi
duzuena kontrastatu eta bere erabilgarritasun didaktikoa
kritikoki aztertuz.
Erreferentziak: dagokion arau formalak zorrotz beteta.
Eranskinak: sortu/simulatu dituzuen proiektuaren jardueren
materialak. Adibidez: fitxak, mapak, umeen marrazkien
argazkiak, esperimentu baten argazkiak, YouTubeko estekak,
Lehen Hezkuntzako umeek arbelean idatzi dituzten hitz
gakoak, egin duten maketa baten argazkiak, eta abar.

Behin txostena entregatuta, ahozko aurkezpena egingo da, non
taldeak amaierako produktua aurkeztuko duen. 20 minutuko
aurkezpena izango da. Aurkezpena egiteko formatua librea da
(sormena baloratuko da).

5. TXOSTENA AURKEZTEKO ARAU FORMALAK
Azala: Moduluaren izena, lanaren izenburua, ikasturtea, gradua eta maila, egileak (izena eta bi abizenak).
Letra-mota: Arial; 11 neurria.
Paragrafoa:
Lerroartea: 1,5.
Paragrafoen arteko tartea: 6.
Marjinak: 2,5 cm goian eta ezkerrean; 2,5 cm behean eta eskuinean (edo prozesadoreek lehenetsia dutena).

Paragrafoen antolaera: justifikatuak (eskuin eta ezker lerrokatuak).
Lanaren luzera: gehienez 20 orrialde, azala eta erreferentziak eta eranskinak kontuan hartu gabe.
Aipu bibliografikoak: 7. edizioko APA arauak bete beharko dituzue.
Oharra: Txostenaren idatzizko kopia eGelan eskuragarri izango duzuen estekara igo beharko duzue.

6. MODULU LANAREN EBALUAZIOA
6.1. Ebaluazioaren alderdi orokorrak
Bi ebaluazio mota egongo dira, bata etengabeko ebaluazioa egiten duten ikasleentzat eta bestea azken ebaluazioa
egiten dutenentzat. Modulu-lanaren kalifikazioa irakasgai bakoitzeko kalifikazioaren % 20 izango da. Kalifikazio
hau moduluko irakasle guztiek adostutakoa izango da eta irakasgai bakoitzeko ebaluazioari gehituko zaio (baldin
eta irakasgaia gainditu bada). Lana gainditu bada eta irakasgaia ez, irakasgaia gainditu arte gordeko da lanaren
nota.
Etengabeko ebaluazioa duten ikasleen kasuan ezinbestekoa izango da:
a) Gutxienez 3. mailako 4 irakasgaietan matrikulatua egotea (Moduluetako Akordioen Gidari jarraituz).
b) Matrikulatutako irakasgai guztietan etengabeko ebaluaketa egitea.
c) Jarduera pedagogikoetan parte hartzea.
d) Azarorako talde baten parte izatea.
e) Bestelako
zalantzarik
izanez
gero,
jo
ezazue
Moduluko
Akordioen
Gidara:
https://www.ehu.eus/documents/5299588/5638011/MODULUETAKO+AKORDIOEN+GIDA+%28202
1eko+ekainaren+15ean+eguneratua.pdf/ff3d4294-3618-d1ac-17112fa39b186f5c?t=1629876729992h
Modulu lanaren kalifikazioak ez du zertan berdina izan taldekide guztientzat. Ikasle bakoitzaren jarrera eta lanari
egindako ekarpenaren araberakoa izango da (ikus errubrikak), eta hau amaierako kalifikazioan islatuta geratuko
da.
Modulu lana lehen deialdian gainditzen ez duten ikasleek hurrengo deialdian gainditu beharko dute. Alabaina,
irakasgaia gainditu badute ohiko deialdian eta irakasgai horretan K-5 ez bada giltza, suspenditutako lanaren nota
batuko zaie ohiko deialdian.
Goran aipatutako gutxieneko horiek betetzen ez dituzten ikasleen kasuan, azken ebaluazioa izatera pasako dira.
Zalantzarik izanez gero, galdetu zuen irakasle-tutoreei edo moduluko koordinatzaileri.
Etengabeko ebaluazioa egiten duten ikasleen kasuan, lan modularra bi zatiren arabera osatuko da. K-5 modulu
lanaren kalifikazioaren batura egiteko bi atalak gainditu behar dira:
a) Txosten idatziaren ebaluazioa (modulu-lanaren notaren % 70).
b) Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa (modulu-lanaren notaren % 30).
Koebaluazioaren nondik norakoak ikasturtean zehar zehaztuko dira.
Azken ebaluazioa egin behar duten ikasleen kasuan, irakasgai guztiak biltzen dituen azterketa idatzi baten bidez
ebaluatuko dira (moduluaren % 100). Kasu honetan ere, lan modularrari buruzko proba irakasgai bakoitzeko azken
kalifikazioaren % 20 izango da. Azterketa idatziak bi atal izango ditu. K-5 moduluaren azterketaren kalifikazioaren
batura egiteko, bi atalak gainditu behar dira:
a) Derrigorrezko bibliografiarekin loturiko alderdi teorikoei loturikoa
b) Teoriaren aplikazioari lotua.
Ohar garrantzitsua Erasmusen edo gisako atzerriko programa batean parte hartzen duten ikasleek ez dute K-5
modulua egin beharrik (Moduluetako Akordioen Gidari jarraituz).
6.2. Kalifikazioa (etengabeko ebaluazioa duten ikasleentzako)
Txosten idatziaren ebaluazioa (amaierako notaren % 70):

Txosten idatziak gorago aipaturiko zehaztasunak bete beharko ditu K-5eko irakaslegoak finkatuko duen egunerako.
Txostenarekin batera talde guztiek autoebaluazio fitxa entregatu behar dute (ikusi 2. eranskina).
Honako alderdiak hartuko dira batez ere kontuan kalifikaziorako:
Eskatutako atal guztiak egoki osatuak egotea.
Atalen arteko koherentzia eta euren baitako kohesioa.
Jardueren originaltasuna, egokitasuna eta interesa.
Jarduerak proiektuan zentzuz kokatuta egotea eta behar bezala erantzutea ikasleen behar eta interesei.
OHAR GARRANTZITSUA: Zuzentasuna ezinbesteko eta oinarrizko baldintza da. Tutoreen iritziz txosten idatziak
eskakizun formalak bete ezean (aurkezpena, APA arauak, ortografia eta/edo gramatika -5 akats larri gehienez-),
EZ dute lana zuzenduko eta kalifikazioa “Ez gai/Suspentso” izango da.
Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa (amaierako notaren % 30):
Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa irakasleek eta ikasleek egingo dute. Aurkezpenetan, taldeek amaierako
produktua aurkeztuko dute. Horretarako, 20 minutu izango dituzte.
Aurkezpen edo simulazioan honako alderdi hauek baloratuko dira batez ere:
Azalpenaren argitasuna.
Originaltasuna eta adorea.
Diskurtsoa bateratua eta zentzuzkoa izatea.
Erregistroaren egokitasuna eta estiloaren aproposa testuingururako.
Hizkuntzaren zuzentasuna, zorroztasuna eta sexismorik eza.
Adierazpenaren argitasuna eta arreta lortzeko gaitasuna.
Taldekide guztien parte hartze orekatua.
Denboraren eta espazioaren kudeaketa egokia.
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ERANSKINAK
0. ERANSKINA. GURE PROIEKTUA: BETAURREKOAK
1.1. TESTUINGURUA
1.1.1. IKASTETXEAREN EZAUGARRIAK
Ibaiondo Ikastetxea Gasteizen kokatua dagoen Ikastetxe publikoa da, Lakua Auzoan hain zuzen ere. Gasteiz
Arabako hiriburua da, eta izatez Euskal Autonomia Erkidegokoa. Hiria Arabako Lautadaren mendebaldean
kokatzen da, gutxi gora-behera probintziaren erdialdean. 250.000 biztanletik gora dauzka, Euskal Herriko hiri
jendetsuenetan bigarrena izanik.
Ibaiondo Ikastetxeak 2003 urtean hasi zuen bere ibilbidea, Pio Baroja izeneko ikastetxe zaharrean, Gasteizko
La Habana kalean. Auzunean kokatzen ziren Toki-Eder, Barrutia eta San Prudentzio ikastetxeetan tokirik gabe
geratu ziren ahurrei erantzun bat emateko sortu zen. Gerora, hainbat kudeaketa eta tramiteren ondoren,
Ibaiondo Ikastetxe publiko bezala sortu zen. Egun Lehen Hezkuntzako 6. mailara arteko ikasleak hartzen ditu.
Azken urte hauetan Gasteizko populazioaren hazkuntza handia izan da, batez ere Lakua auzoan. LakuaArriaga, Lakuabizkarra, Ibaiondo eta Lakua-Sansomendi auzoak batuta biztanleria 50.000 pertsona ingurukoa
da. Sortu zenetik, zentroak dituen hainbat beharrei erantzuten jakin du ikastetxea: espazioa, gizaerrekurtsoak, materialak, garraioa, jangela, eskolaz kanpoko ekintzak eta ekintza gehigarriak, hizkuntz eta
irakaskuntza proiektuak, bizikidetza planak, harrera planak, tutoretza planak…
Hau guztia kontuan hartuz, Ibaiondo ikastetxeak bere burua horrela ikusten du: euskalduna, plurala, laikoa,
hezkidea, eta publikoa. Hortaz gain, ikastetxeak beren ikasleen formazio integralean lagundu nahi du,
gurasoekin batera:
Euskalduna: Euskal gizartearen zerbitzura dagoelako eta ardatz nagusitzat euskara eta euskal kultura
dituelako.
Plurala: Euskal gizartearen aniztasunetik abiatuta, diskriminaziorik gabeko ikastetxea lortu nahi da,
eskola inklusibo bat bultzatuz, berezitasun guztiak barneratuko dituen leku bat sortuz eta merezi
duten garrantzia emanez. Modu honetan, pertsona irekiak, kritikoak eta autonomoak sortuko dira.
Laikoa: Sinesmen, iritzi, ideia eta bizimodu guztiak baloratuko dituen eskola, kooperaziozko eta
errespetuzko jarrerak eta ohiturak landuz.
Hezkidea: Berdintasunean oinarritutako eskola, sexuen arteko desberdintasunak onartuz, baina
estereotipoak gaindituz.
Publikoa:
o Sektore publiko guztien partaidetza bermatzen duelako.
o Gure ikasleen eta seme-alaben helburuen definizioa eta hezkuntzaren ardura elkarbanatzen
duelako.
o Doakoa.
1.1.2. GELAREN EZAUGARRIAK
Gelari dagokionez, lehen zikloko 3. mailako klase bat da, 21 ikasle dituena, 9 neska eta 12 mutil. Orokorrean, euskararen
maila ertaina da, ikasletik ikaslera desberdintasunak egon arren. Arlo kognitiboari helduta, nabaritzen da ikasle batzuek
beste batzuek baino heldutasun maila altuagoa dutela eta orokorrean neskak gailentzen direla. Antzeman daiteke ikasleen
ama-hizkuntza gaztelania dela, gehienei asko kostatzen baitzaie klasean euskaraz hitz egitea, eta are gehiago klasetik
kanpo daudenean. Hala ere, euskaraz hitz egiteko saiakera hori ikusten da. Beraz, esan genezake euskara bigarren mailan
uzten dutela eta haientzat errazena dena erabiltzen dutela. Kanpotik etorritako ikasleak gutxi izan arren, eskolan atzerriko
hizkuntzak entzuten dira noizean behin. Hala ere, ikasle hauetariko askok gaztelania menperatzen du.

1.2 PROIEKTUAREN PLANIFIKAZIOA
1.2.1. GAIAREN AUKERAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA
Proiektu bidezko metodologiaren zehaztasun teorikoak eta ezaugarriak zeintzuk diren ezagutu ondoren,
Gasteizko Ibaiondo ikastetxean martxan dagoen “MARGOLARIAK GARA” izeneko proiektuaren justifikazioa egingo dute
taldeek. Horretarako kontuan hartuko dituzte Lehen Hezkuntzako ikasleek gai honi buruz adierazi duten jakin mina, baita
ikasle eta irakaslearen artean adostu dutena, ASMATU BEHAR DEN ELKARRIZKETA SIMULATU BATEAN.
1.2.2. ZER DAKITE HAURREK GAI HONI BURUZ?
Lehen Hezkuntzako lehen zikloko 3. mailako ikasleak direla kontuan edukita, pentsa ezazue:
Zer dakite haurrek gaiari buruz?
Zer gehiago jakin nahiko dute
Bi galdera hauek eta goiko puntuan jorratutako gaiaren aukeraketak eta justifikazioak izan behar dute talde bakoitzak
proposatzen dituen jardueren abiapuntua.

1.A. ERANSKINA: PROIEKTUAREN JARDUERAK, DISEINUA ETA SEKUENTZIA
Jardueraren
izenburua eta
mota

Jardueraren
urratsak

Konpetentziak

Helburua
didaktikoak

Edukiak

Ebaluazio irizpideak

1.B. ERANSKINA: JARDUERA BAKOITZAREN GARAPENA DESKRIBATZEA
●
●
●

Jardueraren izenburua: haurrentzako erakargarria izan behar du.
Jarduera mota: informazioaren erabilera, behaketa, esperimentazioa…
Jardueraren garapena (aurreikusi daitekeena), honako hauek azaldu:
o Urratsen deskribapena eta jarduerak dituen faseak.
o Irakaslearen eta ikasleen egitekoak/rolak.
o Denbora eta espazioaren antolaketa.

2. ERANSKINA: TALDEAREN AUTOEBALUAZIOA (Txosten GUZTIEKIN batera entregatzeko)
Taldearen izena:

a)

PROZESUAREN EBALUAZIO KUALITATIBOA:

Taldekide bakoitzaren ekarpena ebaluatzeko erabili itzazue ondoko kategoria hauek, ondorengo taula betetzeko:
B = baxua;
Izen-abizenak

E = erdikoa;
1

2

3

A = altua;

OA = oso altua

Ebaluazio globala

1.: ikertu eta informazioa jaso; 2.: ezarritako atazetan parte hartu eta bukatu; 3.: amaierako testua gainbegiratu.

b)

Prozesuaren ebaluazio kuantitatiboa

Ehunekoak erabiliz (%), taldekide bakoitzaren ekarpena adierazi. Ekarpen guztien batura %100 izango da.
Izen-Abizenak

c)

Ekarpena
(%)

Analisia eta hausnarketa.

Ondoko taula hau bete:
Gure funtzionamendurako hobetzeko proposamenak aplikatu al ditugu? Eraginkorrak izan al dira? Ez bada aldaketarik
egon, arrazoitu?

3. ERANSKINA: IDATZIZKO AURKEZPENERAKO EBALUAZIO TXOSTENA
Ebaluatutako
alderdia
Haurren bizitzarekin,
sentimenduekin,
interesekin,
gustuekin, jakiteko
gogoarekin, behar
kognitibo, afektibo,
fisiko
eta
komunikatiboekin
lotzea.

Ez onargarria (0-5)
Ez dago loturarik
ikasleen interes,
ezaugarri
eta
beharrekin.

Jardueraren
maila
Onargarria (5-7)
Oso ona (7-9)
Azaletik
Ikasleen
errespetatzen
interesak,
dira ikasleen
ezaugarriak eta
interesak,
beharrak egoki
ezaugarriak eta
errepresentatzen
beharrak.
dira.

Puntuazioa
Bikaina (9-10)
Ikasleen
interesak,
ezaugarriak eta
beharra oso
ongi
errespetatu
dira.

/0,2

Kokapen
curricularra
zehaztea

Koherentzia falta
da arloetako
gaitasunen,
edukien eta
ebaluazio
irizpideen artean.

Gabezia batzuen
ondorioz zaila da
arloetako
gaitasunen,
edukien eta
ebaluazio
irizpideen arteko
erlazioa.

Harremana dago
arloetako
gaitasunen,
edukien eta
ebaluazio
irizpideen
artean.

Harreman
estua dago
arloetako
gaitasunen,
edukien eta
ebaluazio
irizpideen
artean.

/0,2

Proiektuaren
garapen dinamikoa
ahalbidetuko duten
proposamen
didaktiko kateatuak
diseinatu dira

Proposamen
didaktikoek ez
dute inolako
lerrorik eta
aplikazioa
justifikatu gabe
dago/ez du
zentzurik.

Proposamen
batzuek lerro
gidatzaile bat
dute.

Proposamen
didaktiko
gehienek lerro
gidatzaile
bat
dute eta honek
uztartzen ditu.

Proposamen
didaktikoek
lerro gidatzaile
bat dute;
honek ematen
dio gorputza
proiektuari eta
proiektua
dinamikoki
garatu daiteke.

/0,15

Gai nagusia
ikasleen
interesetik sortu
den arren,
proposamen
didaktikorik
gehienak
irakasleek
antolatu eta
zuzendu
dituzte.
Proiektuen
bidezko
metodologia
azaletik
hausnartzen da

Proposamen
didaktiko
gehienek
ikasleen
protagonismoa
errespetatu
dute.

Proposamen
didaktiko
guztiak,
ebaluazioa
barne, ikasleen
interesetik
sortu dira eta
hauen parte
hartze
aktiboarekin
garatzen dira.
Proiektuen
bidezko
metodologia
sakonki
hausnartzea

/0,15

Protagonismoa
ikasleek izateko
moduan egituratu da
proiektua

Pentsamendu kritikoa
garatzea

Proposamen
didaktiko
guztiak
irakasleek
antolatu eta
zuzendu
dituzte.

Metodologiaz
hausnartzea,
koherentzia eza
nagusitzen da.

Metodologiaren
indarraketa
ahuleziak
azpimarratzen
ditu

/0,2

4. ERANSKINA: AHOZKO AURKEZPENERAKO EBALUAZIO TXOSTENA
AHOZKO AURKEZPENERAKO EBALUAZIO TXOSTENA
Proiektuaren titulua:
Aurkezleak (aurkezpena egin duen taldea edo taldekideen izen-abizenak):
Ebaluatzaileak (ebaluaketa egin duen taldea edo taldekideen izen-abizenak):

Oharrak: Letra lodiz adierazten diren item-ak gainditu behar dira. Horiek ez badira gainditzen, ahozko
aurkezpena ez da gaindituko. Horretaz gainera, atal guztiak gainditu behar dira aurkezpena gainditzeko.
1. EDUKIAREN EGOKITASUNA ETA ANTOLAKETA
1. Sarrera egokia izan da (kortesia) eta gaia nahiz aurkezpenaren egitura azaldu dira.
2. Edukiak era argian azaldu dira (koherentzia eta kohesioa).
3. Ondorioak era argian azaldu dira eta aurkezpenari era egokian (kortesia) eman zaio amaiera.
4. Hizketa txanden trantsizioak era egokian egin dira.
5. Testu kopurua modu orekatuan banatu da hizlarien artean.
6. Publikoari azaldu zaizkio aurkezpenerako ezarritako jarraibideak (hizketa txandak eta abar).
7. Euskarri bisual egokia erabili da aurkezpenaren osagarri gisa*.
8. Entzule gisa galdera egokiak egin dira (eduki aldetik)*.
9. Entzule gisa ez da gaiarekin loturarik ez duen etenik eragin.
2. HITZEZKO ADIERAZPENA ETA AHOTSA
1. Ahotsaren proiekzioa espazioari egokitu zaio.
2. Ahoskera argia izan da.
3. Erritmoa jarraia eta egokia izan da.
4. Makulu gutxi erabili ditu.
5. Erabilitako hizkera eta erregistroa egokia da gaiaren nahiz entzulegoaren maila teknikoa
kontuan hartuta.
6. Diskurtsoaren antolamendurako beharrezko kohesio eta koherentzia elementuak erabili dira
(hizlari bakoitzaren diskurtsoaren baitan nahiz hizlari ezberdinen diskurtsoen loturan).
7. Baliabideak erabili dira diskurtsoa edertu edo ahozkoagoa egiteko (galdera erretorikoak,
irakurketa mentalak, baieztapen probokatzaileak, eta abar).
8. Hizkuntzaren zuzentasuna behar bezalakoa da (ez dago komunztadurarekin edo
ergatiboarekin lotutako arazo morfosintaktikorik).
9. Entzulego gisa galderak eta txanda-hartzeak egokiak izan dira (ahotsaren nahiz
zuzentasunaren aldetik)*.
3. GORPUTZAREN ZEINU BISUALAK ETA ESPAZIOA
1. Espazioa ekintza komunikatiboari egokitu zaio.
2. Gorputzaren jarrera eta espazioan egindako mugimenduak egokitu dira komunikazioa
optimizatzeko.
3. Begirada behar bezala erabili da komunikatzeko.
4. Keinu ilustratzaileak erabili dira.
5. Keinu erregulatzaileak erabili dira.
6. Mugimendu adaptatzaileak ekiditeko estrategiak baliatu dira.
7. Entzulego gisa, entzute-aktiboa adierazten duten zeinu bisualak aktibatu dira.
8. Entzulego gisa, txanda-hartzeetarako hizlariek ezarritako jarraibideak errespetatu dira*.
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