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Editorearen gutuna
Lehen Hezkuntzako proiektu berri hau atsegin handiz aurkezten dizugu, izen handiko
lantalde bat izan baitugu proposatutako helburuak mamitzeko. Helburuok zenbait
modutan gauzatuko dira Lehen Hezkuntzako hiru zikloetako bakoitzean, kontuan izanda,
betiere, ikasleen heldutasun maila eta behar bereziak.
Lehenik eta behin, eta gure proiektuaren ardatz denez, lortu nahi genuen materialek
ikasteko gogoa sustatzea, hots jakiteko grina eta jakiteak dakarren poza sustatzea, hau
da, haurrak ikasketarako motibatzea, ikasten jarraitzeko gogoa izan dezaten. Azken
finean, liburuak zabalduta, irakurtzeko gogoa izatea.
Horretarako, eta ikaskuntza orok ikasten duena kide izatea eskatzen duenez, ikaslearen
interesak izan ditugu oinarritzat; pertsonaiak sortzean, haurrekin bat egin dezaketen
pertsonaiak sortu ditugu; kontuan izan dugu zer ezagutza dituzten ikasleek eta zer
ezagutza lortu behar dituzten.
Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen erroak sendotzea eta beraien nortasuna eratzen
laguntzen duten alderdietan eragitea, eta, horregatik, arrazoiz jokarazten duten
materialak sortu ditugu, garapen intelektuala eta gaitasun kognitiboa sustatzen
dituztenak, baina baita ikaslearen irudimena, sormena, ekimena eta autonomia, eta
adimen emozionala ere.

Hori guztia ezinbestekoa da haurrek beraiek bere kasa jarduten ikasteko, eta, etorkizunean,
hiritar kritiko eta arduratsu bihur daitezen.
Eta horrexegatik, eraldaketa hori izateko aukera izan dezaten, ezinbestekoa da
mundurako ateak zabaltzea, hots, egiten ditugun liburuek aintzat izatea, batetik,
haurren gizarte errealitatea, baina, bestetik, hainbat lekutako eta kulturatako bizitzeko,
pentsatzeko eta jarduteko moduak erakustea.
Eta ideia horrekin bat, ezin dugu ahaztu, jakinda zenbateko garrantzia izan duen betidanik
guretzat, elkarrekin bizitzen ikasteko balioak sustatzea, enpatia landuz, lankidetzako
proiektuak eginez, sortzen diren gatazkei konponbidea ematen saiatzeko, aniztasuna
errespetatuz eta elkar ulertzea sustatuz, bazter utzi gabe norberaren izaera eta ardura
indartzen duten balioak.
Horrenbestez, hona hemen gure apustua: ikaskuntza koordinatua eta gaitasunen
araberakoa, hau da, ikasleen gaitasunak garatzea, ikasleek ikasitakoa estrapolatu eta
beste egoera batzuetan erabil dezaten.
Hemen duzue proiektua, eta espero dugu helburu horiek guztiak bete izana eta ikasleekin
batera gozatzea, guk geuk sortzean izandako atsegin berberaz.

Sei urtetik zortzi urtera
bitarteko haurrak
Sei eta zortzi urte bitartean dituztela, neskatoek eta mutikoek ispiluan begiratzen diote beren irudiari eta gorputzaren
neurriaz ohartzen dira, bai eta bere niaren arintasunaz ere. Bestearekiko harremanaren bidez, haurrek errealitateak
mugimenduei ezartzen dizkien mugak ikusten dituzte, eta eguneroko eta etengabeko erronkei ezarritakoak ere bai.

Psikomotrizitatearen garapena

Garapen afektiboa eta soziala

1.	Beren gorputzaren irudia eratzen dute.

1.	Haurtzaroko berezko jokaerak pixkanaka baztertzen di
tuzte (esaterako, egozentrismoa eta aldakortasuna) eta
kontrol emozionala handitu egiten da adin honetan.

2.	Gorputzaren atalak eta haien funtzioak bereizten hasten dira.
3.	Mugimenduak, gorputz jarrerak eta arnasa kontrolatze
ko gai direla jakitun izaten hasten dira.
4. B
 esoaren eta eskuaren independentzia sendotzen dute,
bai eta begien eta eskuen arteko koordinazioa ere. Horrek
irakurketaren eta idazketaren prozesua eta ikaskuntza
errazten du.
5.	Lateralitatea kontrolatzen eta finkatzen dute.
6.	Espazioaren ikusmoldea egituratzen dute beren gorpu
tzaren eta beste pertsona eta gauza batzuen arteko erla
zioaren bidez.
7.	Denboraren nozioa barneratzen hasten dira, eta denbora
beren bizitzetan garrantzitsua dela ohartzen dira.

2.	Irakasleei eta beste haur batzuei protagonismoa ematen
diete, eta, hala, harreman sozialak areagotu egiten dituzte.
3.	Oraindik, harreman estua dute familiarekin eta irakaslee
kin, eta, horri esker, askotariko inguru nahiz kulturetatik
datozen ikaskideekiko tolerantzia, irekitasun eta lanki
detza jarrerak bultzatuko dituzten eduki sozialak eta kul
turalak lan daitezke.
4.	Familia nahiz eskola eremuan guztiek derrigorrez bete
behar dituzten arauak daudela konturatzen dira. Horrela,
gizarteak ezartzen dituen eta bizikidetza errazten duten
jokaera arauak ulertzen dituzte.
Ezagutzaren garapena
1.	Trantsizio aldian daude. Konkretura hurbiltzeko beharra
dute, eta behar horri bilaketaren eta ikerketaren bidez
erantzungo diote. Beren pentsaera orain hasten da espe
rientziari lotutako sekuentziak eta erlazioak antolatzen.
2.	Zenbait eragiketa formalizatzeko eta antolatzeko gai dira,
objektuei edo gertakizunei buruz egiten duten gogoeta
tik abiatuta, oraindik estrapolaziorik egin ez arren.
3.	Errealitatea globalki hautematen dute, oraindik zatiak az
tertzeko eta horietatik ondorio orokorretara iristeko ahal
menik gabe.
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Moralaren garapena

Hizkuntzaren garapena

1.	Autonomia eta babesa behar dute. Zenbait balio eta arau
eredu finkatu eta bere egiten hasten dira.

1.	Gauzen zergatia jakin nahi izaten dute beti.

2.	Beraientzat zein besteentzat ona dena bereizten dute.
Horregatik, une egoki-egokia da elkartasuna, lankidetza
eta besteekiko konpromisoa sustatzen duten jolasak,
jarduerak eta lanak egiteko.
3.	Kanpotik datorren ororekiko sentikorrak dira, eta bidega
betzat jotzen dutenarekiko, bereziki.

2.	Gero eta hizkuntza egitura konplexuagoak barneratzen
eta erabiltzen hasten dira.
3.	Lehenengo zikloan gai dira hots guztiak zuzen ahoska
tzeko, eta haien adierazpen grafikoa ikasi eta pentsa
mendua hizkuntzaren garapen funtzional horren arabera
antolatzen hasten dira. Horrenbestez, irakurketa eta
idazketa menderatzen hasten dira, bai eta ahozkoaren
eta idatzizkoaren ulermena ere.
4.	Adierazteko eta komunikatzeko hitzezko eta idatzizko
gaitasunetan konfiantza hartzen dute, orain artean zute
na baino askoz handiagoa.
5.	Enuntziatuak antolatzen eta sistematizatzen dituzte:
esaldi gero eta konplexuagoak egiten dituzte eta maiz
erabiltzen dituzte koordinazioa eta alborakuntza, eta
gutxiago bada ere, baita menderakuntza ere.
6.	Deklinabidea, kopurua eta izenordainak bereizten dituz
te, eta aditz denbora aditz moduak egoki erabiltzen has
ten dira.
7.	Hiztegia zabaltzen dute, gizarte elkarrekintzaren bidez,
batetik, eta irakurketaren bidez mundu berriak ezagutze
ko grina dutelako, bestetik.

Ingurunearen Ezaguerako
materialak
Ikaslearentzako materiala.
1. maila
3 hiruhileko (lerro eta lauki sare bertsioetan)
Bitxikerien liburua: Mundura begira
CD elkarreragilea
Eranskailuak, ebakigarriak eta eskuz lantzeko materiala

Ikaslearentzako materiala.
2. maila
3 hiruhileko
Bitxikerien liburua: Mundura begira
CD elkarreragilea
Eranskailuak eta eskuz lantzeko materiala
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Irakaslearentzako materiala.
1. eta 2. maila
Proposamen didaktikoak
Aniztasunaren trataera
Ebaluaziorako materiala
Baliabideen CDa
Abestien eta entzungaien
CDa

Ikasgelarako materiala.
1. eta 2. maila
Horma irudiak
	Eduki monografikodun irudiak
1. eta 2. mailarako

ADErako CDa
	ADEn lan egiteko
jarduera elkarreragileak

Ikaslearentzako
materiala
Bitxikerien liburua
Mundura begira
Unitate bakoitzeko interesguneei buruzko zabaltze testuak jasotzen ditu, munduko hainbat lekurekin
lotura dutenak.

Irudiak eta
bitxikeriak dituzten
testuak.
Irakurmena lantzeko

jolas jarduerak.

Ikaslearen liburua
Unitate didaktikoaren egitura
Hasierako irudi motibatzailea

Interesgunea lantzeko
irudia.

Eranskailuak erabiltzeko jarduerak.
Abestien eta entzungaien
CDa erabiltzeko jarduerak.

Edukiak beste
interesgune
batzuetan lantzeko
proposamena.
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Irudia ulertzeko jarduerak.

Garapeneko orrialdeak

Zenbait jarduera, ikasleek
ezagutzak barnera ditzaten.

Laburpen koadro bat,
orrialde bakoitzean
funtsezkoa jasotzen
duena.

Prozedurak eta balioak

Praktikarako
behar diren
materialak.
Urratsez urratseko
teknikak eta
esperimentuak.

Praktikarekin
lotutako
galderak.

Balioa ulertzeko
eta barneratzeko
jarduerak.

Komiki batean
oinarrituta
planteatutako
balioak.

Ebaluazioa

Unitateko ebaluazio
irizpide guztiak biltzen
dituzten galderak.

Gaitasunei buruzko galdera,
eguneroko egoeretan oinarritua.

Ikaslearentzako
materiala
Hiruhileko bakoitzaren amaieran:
Gaitasunak frogatzen. Oinarrizko gaitasunak ebaluatzeko hiruhilekoko orrialdeak.
	Klik baten laguntzaz. Lankidetzako ikaskuntzaren bidez IKTak erabiltzen hasteko hiruhilekoko orrialdeak.

CD elkarreragilean
oinarrizko
gaitasunak lantzeko
jarduera gehiago
daude.

Eta gainera:
Zenbait jarduera egiteko eranskailuak eta ebakigarriak.

	Eskuz lantzeko materiala: prozedurak gauzatzeko fitxak.
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Ordenagailua
erabiltzen
ikasteko
azalpenak eta
jarduerak.

CD elkarreragilea
CD elkarreragileak ikasturtean ikasitako eduki nagusiak jolasen bidez berrikusteko
eta maila honetan legediak eskatzen dituen oinarrizko gaitasunak zehazki
lantzeko aukera ematen die ikasleei.

CDaren egitura
	Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko
gaitasunak lantzeko hiru joko ditu, hiruhileko bakoitzeko
bat.

	Unitate bakoitza aukeratzean, hiru jarduera ageri dira.

	Jarduerak unitate bakoitzeko eduki nagusiei buruzkoak
dira.

	Hiruhileko bakoitzeko jokoa ikaslearen liburuko
Gaitasunak frogatzen atalaren osagarria da. Jokoetan
oinarrizko gaitasunak ebaluatzeko probak egiten dira.

Irakaslearentzako eta ikasgelarako
materiala
Proposamen didaktikoa
Hor duzu irakasle lana egiteko behar duzun guztia.
Beste alderdi metodologiko batzuez gain, gaitasunen arabera nola ebaluatu, adimen emozionala
nola garatu eta lankidetzako ikaskuntza nola lantzen hasi azaltzen da.

Ikasgelako programazioak
Unitate bakoitzeko
helburuen, edukien
eta ebaluazio irizpideen
programazioa.

Gaitasunen
araberako
programazioa eta
ebaluazio irizpideekin
duten lotura.
Unitateko
lexikoa.

Beste gai batzuk ere
jasotzen dira:
aniztasunaren
trataera, irakurketa
sustatzea, IKTen
erabilera, eta abar.

Proiektuaren gainerako
materialekiko lotura grafikoa.
Interesgunearekin lotutako
irakurgai gomendatuak.

Ustiapen didaktikoa

Proiektuaren
materialak.

Lortu nahi diren
helburuak.

Beste
baliabide
batzuk.

Iradokizun
metodologikoak,
edukiak lantzeko
argibideak eta
laguntza emateko.
Aniztasunaren trataera lantzeko
jarduerak, finkatzeko eta
zabaltzeko jardueratan zatituta.

Oinarrizko
gaitasunak
jarduerekin.

Erantzunak. Ikaslearen liburuko orrialdeei jardueren erantzunak erantsi zaizkie.
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Proposamen didaktikoak
abestien eta entzungaien
CDa ere badu.

Segi jardunean,
ordezko praktikak
dituena.

Balio erantsia,
beste balio batzuk
sakontzeko.

Aniztasunaren trataera
Gaikako bloketan banatutako fotokopiatzeko materiala. Ikaslearen liburuko programazioan oinarrituta dago, eta material
osagarria ere badu: eduki gehiago nahiz urteko egun berezietan lantzeko material berezia.
Edukiak zabaltzeko
testuak eta jarduerak.

Landutako edukiak
finkatzeko galderak.

Prozedura
eta esperimentu
gehiago.

Abilezia
emozionalak
lantzeko
fitxak.

Fitxak, egun
berezietarako.

Ebaluaziorako materiala
Hasierako, unitateko, hiruhilekoko eta amaierako ebaluazioak biltzen dituen fotokopiatzeko
materiala.

Oinarrizko gaitasunen ebaluazioak,
hiruhileko bakoitza amaitzean ikasleek izan
duten bilakaera ikusteko.

Unitate bakoitzak maila
desberdineko bi ebaluazio
ditu, A eta B.

Lau diagnostiko ebaluazio
ditu: hasierakoa, aurreko
ikasturteko edukiei buruzkoa;
eta hiruhileko bakoitzeko
amaierako beste hiru.

Liburu honek ebaluazio irizpideak eta gaitasunak betetzeko adierazleak proposatutako jarduerekin lotzen dituzten
taulak eta ikasleen bilakaera kontrolatzeko ebaluazio zerrendak ditu.

Irakaslearentzako eta ikasgelarako
materiala
Baliabideen CDa

Irakaslearentzako
baliabide digitalen CDa.

Fotokopiatzeko baliabide
guztien PDFa, beharren
arabera molda dezakezuna.

Ikaslearen liburua, arbel
elkarreragilean proiektatzeko.
Audioekiko loturak ditu
orrialde bakoitzean.

Ikasgelako
programazioak worden.

Abestiak, letrarik gabe,
ikasleekin abesteko.

Audio guztiak: abestiak eta entzungaiak.

Ikasgelako horma irudiak
Ikaslearen liburuko unitateetan jorratutako edukiak lantzeko horma irudi
monografikoak:
Giza gorputza.

Animalien sailkapena.

Zentzumenak.

Itsasoko animaliak.

Elikagaiak.

Lanabesak eta makinak.

Zuhaitz genealogikoa.

Garraiobideak.

Eguraldi mapa.

Komunikatzeko moduak eta
egutegia.

Animaliak eta haien produktuak.
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ADErako CDa
Unitateko edukiei buruzko
jarduera elkarreragileak.

Ingurunearen Ezaguera arloko
metodologia
Susana Gonzalo Gamo | Gabriel Segura Soler

Ingurunearen Ezaguera arloaren betekizuna funtsezkoa da
ikaskuntza esanahidunak eskuratzeko. Zenbait eremu
tako ezagutzetan oinarritzen da, gure inguru naturala eta
soziala ulertzeko, eta, halaber, laguntza eta erreferentzia
da, batetik, curriculuma osatzen duten gainerako arloeta
rako, eta batean eta bestean ikasitakoa lotzen laguntzeko,
bestetik.
Bizi garen munduak jokaera arau egokiak ikastera behar
tzen gaitu, garapen osoa lortzeko, bai garapen fisikoa, bai
garapen mentala. Baina gure ingurunea, naturala zein giza
tiartua, anitza eta aldakorra da. Horrexegatik, Ingurunearen
Ezaguera arloak asko laguntzen du bereizten zer ekintza
diren egokiak banakoarentzat nahiz taldearentzat, eta zein,
berriz, desegokiak.
Helburu horiek lortzeko, lehen mailan indukzio metodologia erabiliko dugu, adin honetako haurrentzako egokiagoa;
izan ere, haurrei teoriara beren kabuz iristeko aukera ematen
die hainbat jarduera oinarritzat hartuta, eta horrela, ikaskun
tza ahalik eta intuitiboena izango da. Esperientzia ezagutza
ren aurretik doa: ikusiz transmititzen da.

Hori dela eta, metodo zientifikoa erabili da arazoak
konpontzeko eta erabakiak hartzeko ezinbesteko tresna gisa.
Haren lau faseak —behaketa, hipotesiak proposatzea, espe
rimentazioa eta ondorioak ateratzea— izan dira unitateetako
azalpenak lantzen lagundu diguten ardatza.
• Behaketa: ezagutzak barneratzeko, ezinbestekoa da gure
inguruneari behatzea. Hori dela eta, unitateetako azal
penak ikasleak aztertu beharreko gertakarien behaketatik
abiatuko dira, eta horiek oinarritzat hartuta, konpondu be
harreko arazoak proposatuko dira; batzuk ezagunak, eta
beste batzuk, ez.
• Hipotesiak proposatzea: ikasleek hartutako erabakiak (zu
zenak ala okerrak) dira ikaskuntzaren eta eskuratutako eza
gutzen bilakaeraren oinarria. Jarduera bakoitzaren ebazpenak
berekin dakar fase hau, hurrengo jarduerara igaro aurretik.
• Esperimentazioa: proposatutako hipotesien frogapenari
esker, ikasleak bere erantzuna egokia den ala ez ikus
dezake. Horrela, jarduerak egitean hartutako erabakiekiko
jarrera kritikoa garatuko da.
• Ondorioak ateratzea: unitateetako bi orrialdetako azalpen
guztien amaieran, teoria taula bat dago. Horri esker, ikasleek
jakingo dute, alde batetik, jarduerak ebaztean egindako
aukera zuzena den, eta bestetik, barneratu beharreko eza
gutzak eta abileziak laburbilduko dituzte.
Horrez gain, arloa osorik garatzeko, liburuak hainbat tresna
eta printzipio baliatzen ditu:
• Inguru hurbilari aipamena egitea. Ezinbestekoa da,
unitate didaktikoak jorratzean, inguru hurbilena kontuan
hartzea, haurren eguneroko bizitzako alderdietan sakon
duta. Helburu horren bila, ikasleen esperientziari eta
inguru hurbilenari buruzko hainbat eta hainbat jarduera
proposatzen dira.
• Jakin-mina piztea. Ikastean, jakin-mina funtsezko osagaia
da, oro har, eta, bereziki, Ingurunearen Ezaguera arloan, eta
proiektuko materialek horixe dute helburu. Mundura begira
liburuko irakurgaiek garrantzia berezia dute horretan.
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• Esperimentu praktikoak egitea. Unitate guztiek
«prozedura» bana dute, ikasleek, bereganatutako eza
gutzak praktikan aplikatuta, esperimentatzeko ahalmena
gara dezaten. Esperimentu erraz gehiago eta zenbait iker
keta soil proposatzen dira Aniztasunaren trataera
liburuan.
• Balioak hartzea, elkarrizketa eta bizikidetza susta
tzea. Bizi garen gizartea hobetzeko ahaleginean, erabaki
konplexuak hartzeak jarrera kritikoa baina begirunetsua
izatea eskatzen du, erabakiak banakoarentzat, taldearentzat
eta horiek bizi diren inguruarentzat mesedegarri izan daite
zen. Horregatik, unitate bakoitzak balioei buruzko orrial
dea du. Orrialde horietan, benetako egoerak planteatzen
dira, ikasleak bakarka eta modu kritikoan erabakiak har
tzea eskatzen dutenak, eta hartutako erabaki horrexek
ekarriko du ikasleak dagokion balioa bereganatzea.
• Teknologia berriak erabiltzea. Informazioaren tekno
logia berriak erabiltzea ezinbestekoa da ezagutzak eskura
tzeko eta zabaltzeko. Horretarako, proiektuak Klik baten
laguntzaz izeneko hiru hilean behingo lantegiak ditu,
ikasleek behar dituzten ezagutzak eta trebetasunak bere
gana ditzaten. Ikaslearen CDa erabiltzeak ere lagunduko
du horretan.
• Aniztasunaren trataera. Asmoa ikasle guztiek gutxie
neko ezagutzak bereganatzea da, eta horrez gain, aurrez
ezagutza horiek badituztenek zabaltzea. Ikasleak askota
rikoak direnez, aniztasuna oso kontuan hartu beharreko
kontua da. Horretarako, Aniztasunaren trataera liburuak
zenbait zailtasun mailatako jarduerak biltzen ditu: batzuk
finkatzeko jarduerak dira, edukiak sendotzeko, eta beste
batzuk, berriz, zabaltzeko jarduerak, ezagutza sakonagoa
lortzeko. Proposamen didaktiko honetan, bi motetako
jarduera gehiago sartu ditugu.
Material guztiak ikasleek oinarrizko gaitasunak nolabai
teko osotasunean bereganatzea dute helburu. Hala ere,
proiektuko atal edo material batzuk bereziki egokiak dira
gaitasun jakin batzuetan aurrera egiteko. Ikasten ikasteko

gaitasuna, esaterako, sakon jorratzen da prozeduren
orrialdean, eta gizarterako eta herritartasunerako
gaitasuna eta norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, aldiz, balioen orrialdean lantzen dira,
baita Aniztasunaren trataera liburuko adimen emozionalari buruzko fitxetan ere. Hizkuntza komunikaziorako
gaitasuna eta giza eta arte kulturarako gaitasuna uni
tateetako motibaziorako orrialdeetan eta Mundura begira
liburuan oinarrituta landuko dira. Gainera, unitate bakoitza
ren amaieran, oinarrizko zenbait gaitasun lantzeko jarduera
bat dago, esaterako, matematikarako gaitasuna eta bes
teren bat, zientzia, teknologia eta osasun kulturarako
gaitasunaz gain; izan ere, gaitasun hori liburu guztian lan
tzen da, arloaren ardatza baita. Hiruhileko bakoitzaren
amaieran, Gaitasunak frogatzen atalean, gaitasun guztiak
zenbateraino bereganatu dituzten ebaluatuko dugu.
Gure hezkuntza proiektuaren beste funtsezko alderdietako
bat ikaslearen ikaskuntza prozesuaren ebaluazioa da,
tresna egokia baita bai ikasleen bilakaera aztertzeko, bai
eta irakaskuntza hobetzeko aplika daitezkeen neurriak
topatu eta ikasleei egokitzeko ere.
• Unitate bakoitzaren amaieran, Adi, galderak! izeneko
bi orrialdeko atalean, edukiak unitate horretarako propo
satutako helburuak kontuan hartuta ebaluatzen dira.
Azken galdera oinarrizko gaitasunekin lotutakoa izaten
da beti.
• Hiruhileko bakoitzaren amaieran, Gaitasunak frogatzen
atalean, ikasleek bereganatutako edukiak eta oinarrizko
gaitasunak ebaluatuko dira. Tresna egoki-egokia da eten
gabeko ebaluazioan kontuan hartzeko. Etengabeko eba
luazioa osatu nahi bada, badago beste baliabide bat ere:
Ikaslearen CDko gaitasunen jokoa.
• Ebaluaziorako materiala liburuan, unitate bakoitzerako
beste bi ebaluazio daude, diagnostiko ebaluazioak (hasie
rakoak, hiru hilean behingoak eta amaierakoak) eta oina
rrizko gaitasunen ebaluazioak (hiru hilean behingoak eta
amaierakoak).

Oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa
Amparo Escamilla

Proiektuan, gaitasunen ebaluazioan egin dugun lana
estu-estu lotuta dago testuinguruan burututako ekin
tzarekin. Eta horrek, hasteko, gaitasunak zer diren azaltze
ra behartzen gaitu. Hona hemen: Ekintza eraginkorra lor
tzeko jakintza, ezagutzetan nahiz balioetan oinarritutakoa,
testuinguru anitzetan askotariko egoeratara modu egoki eta
eraikitzailean moldatzeko aukera ematen duten atazen bidez
garatzen dena (Escamilla, 2008: 173). Hasteko, gure proposa
menaren erreferentzia teorikoak eta arau erreferentziak aur
keztuko ditugu eta, ondoren, erreferentzia horiek zer ildotan
gauzatzen diren azalduko dugu, elementu bakoitzaren zeregi
na adierazita: irizpideak, adierazleak eta probak.
Zentzua, oinarriak eta araudia
PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten
ari diren eraginaren ondorioz, eta oinarrizko gaitasunak
araudiari jarraiki aplikatzeko eta programazioko elementu
guztiekin integratzeko beharrak eraginda, guztiz ezinbeste
koa da:
• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegiaren ara
bera aurreikustea.
• Atazak ikuspegi horretatik diseinatzea.
• Atazak gauzatzeko baliabideak aukeratzea.
• Gaitasunak eraikitzeko prozesua ebaluatzea, ebaluazioa,
gure ustez, hausnarketa, analisi kritikoa, balioespena era
giten duen ekintza baita, hobekuntza bultzatzen duena,
finean.
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan, eta legea
garatzen duten Errege Dekretuan eta curriculum dekretu
etan, printzipio pedagogiko moduan agertzen da oinarrizko
gaitasunetan hezteari garrantzia handia ematea. Xedapen
horietan, ebaluazioa etengabeko prozesu gisa agertzen da,
eta azpimarratzen dute ikasleak mailaz igotzeko erabakiak
oinarrizko gaitasunak eta mailaren helburuak lortu diren ala
ez kontuan izanda hartu behar direla. Erreferentzia zuze
nena ebaluazio irizpideak dira.
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Halaber, ezartzen dute diagnostikorako ebaluazio orokorrei
dagokienez, Ebaluazio Institutuak eta hezkuntza adminis
trazioetako organismoek, dagokien hezkuntza sistemaren
ebaluazio orokorraren esparruan, autonomia erkidegoetako
nahiz Estatuko ikasleei eta ikastetxeei buruzko datuak jaso
tzea ahalbidetuko duten diagnostiko ebaluazio orokorrak
egiten lagunduko dutela. Ebaluazio horiek curriculumeko
oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango dira, eta Lehen
Hezkuntzan zein Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan egingo
dira.
Stuffebeam eta Shinkfield (1993) autoreek azpimarratu dute
ebaluazioa balio handiko tresna dela planei buruzko infor
mazio erabilgarria identifikatzeko, bai eta planen helburuak,
bitartekoak, prozesuak eta produktuak identifikatzeko ere.
TIPP akronimoan laburbildu zuten (testuinguruaren, inputa
ren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). Halaber,
«metaebaluazioaren» garrantzia ere aldarrikatu dute; eba
luazio jarduerak berak etengabeko hausnarketa kritiko
horren parte izan behar du: helburuak, bitartekoak eta
egiten dugun lana ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta
baieztatzeko ezinbesteko tresna gisa ebaluatu behar dira.

Zer ebaluatu behar da? Irizpideak eta adierazleak
Ebaluazio sistematikoa gauzatzerakoan, gure programa
zioaren erreferentziek bete egin behar dituzte araudiak
(legeak, curriculumak eta ebaluazioari buruzko xedapenak)
zehaztutako esparrua eta irakasleen lantaldeak ikastetxean,
etapan, zikloan eta mailan lortutako akordioak.
Ebaluazioari buruzko xedapenen arabera, oinarrizko errefe
rentziak helburuak, gaitasunak eta ebaluazio irizpideak
dira. Aipamen irekiak dira, inondik ere, eta gelako ikasleen
testuinguruan interpretatu eta garatu beharko dira.
Tenbrinken arabera (2006: 106-109), irizpideek honako bal
dintza hauek bete behar dituzte:
1.	Ikastera zuzenduta egotea.
2.	Ikastearen emaitzak deskribatzea.
3.	Esplizituak izatea (argi adierazita egotea, anbiguotasunik
gabe).
4.	Behatzeko modukoak izatea (ekintza aditzak —ariketa
mentalak izan daitezke—).
Maila eta arlo bakoitzeko materialean erabili ditugun irizpi
deek baldintza horiek betetzen dituzte.
Gaur egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeak eta oraintsu
aipatu dugun akordio esparruan eta prozesuan zehazteak
hainbeste kezkatzen gaituen garaiotan, betetze edo lor
tze adierazleak funtsezko elementuak dira. Bilakaera
erakusten duten, «adierazten» duten, seinalatzen duten,
agerian jartzen duten elementuak dira. Beraz, gaitasunen
ebaluazioaren erreferente espezifikoa eta berezkoa dira.
Honela definitu ditu Escamillak (2009: 209): gaitasun jakin
bati edo gehiagori dagokionez, jokaera ildo edo eredu ego
kia eta eraginkorra identifikatzen duten enuntziatuak.
Horrekin batera, zuzen-zuzenean adierazten dute, modu
objektibagarrian, zenbateraino agertzen diren.

Betetze adierazleen formulazioa egitea gaitasunen eba
luazioaren diseinuari kalitatezko erantzuna emateko
modua da. Oinarrizko gaitasunen bidez justifikatzen da;
eta gogoan izan behar da trebetasunak edo gaitasunak
ezagutza osagarrietan oinarrituta ere eskura edo gara
daitezkeela.
Adierazle multzoa azaltzerakoan, adierazleen arrazoia eta
erabilera identifikatuko ditugu, eta horrek adierazleen ezau
garriei buruzko gogoeta egitera bultzatu behar gaitu. Hala,
adierazleak ez dira lan testuinguru mekanikoetara eta
zurrunetara mugatzen; aitzitik, ezaugarri hauek dituzte:
• Eboluzioa/garapena dakarte.
• Aurrerabide maila objektibagarria dute.
• Adostuta daude.
• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.
• Transferentzia bultza dezakete; ikaste jarduerek eta gara
tzeko prestatuta dauden ebaluazio jarduerek transferen
tzia sustatzen dute (gradualki osatzen diren gaitasunak
eta edukiak).
Laburbilduz, betetze adierazleetan oinarrituta lan egiteak
lorpenen integrazioa hautematen laguntzen du, eta hori da,
hain zuzen, gaitasunen ebaluazioaren muina. Enuntziatuek
ikasketaren emaitzak esplizituki eta nabaritzeko moduan
deskribatu behar dituzte (Tenbrink, 2006).

Ebaluazioa egiteko teknikak. Proben egitekoa
Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa,
gai izateak ikasitakoa egoerak konpontzeko erabiltzea esan
nahi baitu.

ebaluazioak» izan beharko lituzkeen dimentsioak (horrela
deritze) azaldu dituzte: errealismoa, garrantzia eta soziali
zazioa. Horrek esan nahi du gaitasunen ebaluazioarekin
lotutako probetako atazek honako ezaugarri hauek izan
behar dituztela:

Horrek esan nahi du gaitasunak irakasteko eta ikasteko
atazak prestatuko eta landuko ditugula, eta behaketa sistematikoaren nahiz lanen analisiaren bidez ebaluatuko
ditugula. Teknika horiek plan batean egituratutako jardu
eren jarraipenaren bidez gauza daitezke. Horri buruz, hau
dio Tenbrikek (2006: 297): «Ez dago ikasteari buruzko infor
mazio iturri hoberik ikaste jarduerak berak baino».

• Errealismoa. Ebaluazio atazen baldintzek eta eskaki
zunek eskolaz kanpoko bizitzan jarduera horrek berak
dituen baldintzen eta eskakizunen antzekoak izan behar
dute.

Ikaslearen inplikazioa, parte hartzea, elkarlana, ahalegina,
arreta, edukien funtzionalizazioa eta ezagutza teorikoen eta
praktikoen integrazioa ebaluatzeak teknika horiek erabiltzea
eskatzen du.

• Sozializazioa. Ebaluazio atazak jarduera gertatu ohi den
testuinguruari dagokion egoera (ingurua, hiztegia,
gertaerak) azaldu behar du, ikasleen sozializazio proze
suan modu eraginkorrean lagunduko duten gaitasunak
eta trebetasunak garatzen laguntzeko.

Lanen behaketaren eta analisiaren osagarri taldeko komunikazio eta eztabaida prozesuak eragingo dituzten
teknikak erabiliko dira.
Horien artean, aurrerapenak solasaldien, hizketaldien eta
eztabaiden bidez hautemango diren hainbat saio mota
nabarmentzen ditugu. Ataza horietan, zenbait eremu eta
testuinguru zehaztuko dira, horiek ere familiako egoerekin,
eskolako egoerekin eta egoera soziofamiliarrekin lotu
takoak, hain zuzen.
Baina ikasleak lortzen ari direna laburbiltzeko, modu sinte
tikoan adierazteko aukera emango diguten proba espezi
fikoak ere behar ditugu. Gure materialean, hiru hilean
behingo eta ikasturte amaierako probak bildu ditugu.
Proba horiek, etengabeko ebaluazio printzipiora egoki
tzeko, egindako lanekiko koherentziaz planteatu behar
dira, eta, gainera, gaitasunen araberako ikuspegiak berekin
dakartzan baldintzak bete behar dituzte. Horrek ezagutzak
erabiltzeko egoerak diseinatzeko gai izatea eskatzen du,
«egiazko ebaluazioa» esaten zaionari lotutako egoerak
diseinatzekoa. Monereok eta Castellók (2009) «egiazko

• Garrantzia. Atazak eskatzen dituen gaitasunek erabilga
rriak izan behar dute, epe laburrean edo ertainean, ikas
leek parte har dezaketen eskolaz kanpoko jardueretarako.

Balioespenen objektibotasuna bermatzeko
erregistro tresnak
Ebaluatzeko teknikek ebaluazio sisteman beharrezkoak
diren sistematikotasuna eta zehaztasuna bermatuko di
tuzten tresna espezifikoak behar dituzte.
Tresna guztien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
ikasgelako egunerokoak, paper zorroak (ikasleek lan nabar
menenak gorde ditzaten) eta balioespen eskalak. Gure ma
terialek horri buruzko proposamen bat dute: arlo eta hiruhi
leko bakoit zeko betetze adierazleak biltzen dituzte, eta
amaierako proposamen bat ere badute. Landutako gaita
sunak mailaz maila nola eskuratu erakusten duen informa
zioa jasotzeko aukera ematen dute, eta horretarako, zehaz
tuta eta gaitasuna garatzeko atazekin lotuta agertzen dira.
Tresna sistematikoa da, guztiz, eta harekin lotutako ebaluazio
irizpideak ere identifikatzen ditu.
Adierazleak kode honen arabera ebaluatuko dira:
B: beti | M: maiz | A: aldizka | I: inoiz ere ez
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Adimen

emozionala
Antonio Vallés

Hau da adimen emozionala (AE): informazio afektiboa hau
temateko, ebaluatzeko, adierazteko, ulertzeko, aztertzeko
eta, hausnartuz, arautzeko ahalmena da. Gardnerrek (1993,
1999, 2002) garatutako Adimen Anitzen ereduan oinarri
tuta dago, eta pertsona barneko zein pertsona arteko adi
menak nork bere buruan eta besteengan prozesu emozio
nalak identifikatzeko ahalmen gisa laburbiltzen ditu. Arrazoi
pedagogiko eta neuroanatomiko sendo-sendoak daude
alfabetatze emozionalaren beharra bermatzeko eta justifika
tzeko.
Hezkuntzaren ikuspegitik, ikasleek adimen emozionala
garatzea funtsezkoa da eskolako bizikidetzan eta izae
raren garapen integralean jarrera positiboak izateko.
Halaber, ongizate psikologikoa areagotzen du: autoestimu
handiagoa, zoriontasun handiagoa, estutasun txikiagoa eta
pentsamolde negatiboak bazterrean uztea (Fernández-
Berrocal, Alcaide, Extremera eta Pizarro, 2002; Extremera,
2003). Eskolan jarrera disruptiboa izatea irakaskuntzan ari
direnen kezka nagusietakoa da. Ildo horretan, gaitasun emo
zional egokia izanik, gehiago kontrola daiteke oldarkorta
suna eta hobeto kontrolatzen dira erantzun antisozialak
(Extremera eta Fernández-Berrocal, 2004). Gaitasun emozio
nalak modulatzaile gisa jokatzen du ikasleen eskola errendimenduan.
Besteak beste, honako hauek dira gaitasun emozionala ga
ratzeko beharra justifikatzen duten arrazoi pedagogikoak,
hezkuntzaren helburu nagusietako bat lortzeko: izaeraren
garapen integrala.
Irakaskuntzaren ikuspegitik, hezkuntza emozionalak
irakasteko eta ikasteko prozesuaren parte izan behar du.
Horretarako, irakasleak ikasleei emozionalki zentzuduna
den jokaeraren osagaiak eta edukiak transmitituko dizkien
eredua hartu behar du. Hona hemen profil horren ezauga
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rrietako bat: irakasleak berak egonkortasun emozionala
izan behar du, irakasleak aurre egite emozionalaren
eredu izan behar du, ikasleek beren pentsamenduak,
emozioak eta sentimenduak kudeatzen ikas dezaten.
Irakasleen profil emozionalaren beste ezaugarri bat enpatia
ahalmena izatea da. Adimen emozionalaren funtsezko
osagai horretan gaitasuna izateak hauxe eskatzen du: ikas
leen behar emozionalak, motibazioak, interesak eta
helburuak hautematea; ikuspegi desberdinak ulertzeko
sentikortasuna izatea; ikasleei helburu pertsonalak ezar
ditzaten laguntzea; pertsonen arteko harreman egokiak
bultzatuko dituen giro emozionala ezartzea; ikasleei emo
zioekin eta sentimenduekin zerikusia duten zailtasunak
zentzuz kudeatzen irakastea.
Azaldutako arrazoiek eta profil emozional egokiak agerian
jartzen dute hezkuntza emozionala ikasleen gaitasun emo
zionala garatzeko funtsezko eragiletzat jo behar dela.
Jokabidearen hiru dimentsioek (portaera, ezagutza eta
afektibitatea) hezkuntza programa guztietan txertatuta
egon behar dute, eta, horregatik, alfabetatze emozional
hori autoestimuaren garapenak (garapen kognitiboa),
gaitasun sozialak (portaeraren garapena) eta balioetan
hezteak (dimentsio moralaren garapena) osatu behar dute.
Osagai horiek guztiak integratzeak norberaren autonomia
eta ekimena bultzatuko du adimen emozionalaren garape
naren bidez.
Horrenbestez, adimen emozionalak, norberaren ongizatea
eta gizartearen ongizatea lortzeko beharrezkoak dituen
baliabideak erabilita, ikasleek bizitzako egoerei aurre egin
diezaieten laguntzea du jomuga. Horretarako, beharrezko
ezagutza emozionalak eta sozialak izan behar ditu, baita
bizi den inguruneetan (ingurune pertsonalean, eskolan, gi
zartean eta familian) aplikatzeko trebetasunak ere, hala nola

emozionaltasuna, enpatia, asertibitatea eta elkarrizketa iden
tifikatzea, adieraztea, balioestea eta egokitzen jakitea.

Pertsona arteko ikuspegitik, honako trebetasun hauek
garatzen dira:

Ildo horretan, adimen emozionalaren egitura teorikoa
pertsona arteko bost trebetasun nagusi hauetan gauzatzen
da:

a) Besteak ezagutzea. Trebetasun hori nork bere burua
ezagutzean oinarritzen da. Haurraren lehen urteetan,
besteengan emozioak (erantzunak, erreakzioak, ondorioak,
eta abar) hautematea pertsona arteko ezagutzaren abia
puntua da. Emozioak hautemateko, behar-beharrezkoa da
haurrek arau sozialak identifikatzen ere ikastea.

1. Emozioak hautematea eta adieraztea
Trebetasun horri esker, ikasleek beren emozioak nahiz
besteenak identifikatzen dituzte, aurpegiaren adierazpenen
eta beste elementu batzuen bidez; esaterako, ahotsaren
edo gorputzaren adierazkortasunaren bidez.
2. Pentsamendua errazten duen emozioa
Trebetasunen multzoa bat da, emozioak beste sentipen
batzuekin, hala nola zaporearekin eta kolorearekin, erlazio
natzen laguntzen dutenak, eta emozioa arrazoibidea erraz
teko erabiltzen laguntzen dutenak. Emozioek pentsamen
duak lehenets, bidera edo berbidera ditzakete, eta arreta
informazio garrantzitsuenera zuzendu.
3. Ulermen emozionala
Trebetasun horrek arazo emozionalak konpontzen laguntzen
du, antzekoak diren emozioak identifikatzen eta norberaren
nahiz besteen emozioak neurtzen.
4. Gidatze emozionala
Trebetasun horren bidez ulertzen dira ekintza sozialek emo
zioetan dituzten ondorioak, eta norberak nahiz besteek
nola egokitzen dituzten emozioak.
5. Emozioak gogoetaz egokitzea, hazkunde pertsonala sustatzeko
Trebetasun horrek gogo aldartea egokitzen laguntzen du,
maiztasuna, intentsitatea eta iraupena aldatuta, ongizate
psikologikoa lortzeko. Emozionalki aurre egiteko estrategiak
izatea eta zentzuz erabiltzea eskatzen du.

b) Gatazkak konpontzea. Emozionalki adimenduna iza
teak ondorio positiboak ditu pertsonen arteko harremane
tan. Trebetasun emozionalak eta sozialak uztartuz, aurre
egin dakieke pertsonen arteko harremanetan sortzen diren
arazoei.
Adimen emozionalari esker «goberna» ditzakegu izae
raren oinarrizko alderdiak, esaterako, kanporakoitasuna
edo alaitasuna, eta hari dagozkio, halaber, harremanetan
dugun jokaeraren trebetasun sozialak ere, jokaera
pertsonala eta soziala egoera jakinetara egokituta, hau
da, alderdi hauekin bat datozen jarrerak hartuta: sozialki
onargarria dena; harremanei dagokienez, besteei kalterik
eragiten ez diena: iruzkinak, jarrerak, eta abar; harrema
netarako norberak duen trebetasuna; solasaldietan parte
hartzeko une egokiak zein diren jakitea; besteek esaten
dutena aditzen eta ulertzen jakitea; besteen konfiantza
lortzen jakitea; zintzotasun emozionala izatea; taldean
elkarlanean aritzea, helburu komunak lortzeko; gataz
katan bitartekari izatea.
Gatazkak konpontzeko, ezinbestekoa da besteen emozio
naltasuna egokitzeko ahalmena izatea. Halaber, enpatia
jarrera izateak gatazkari hobeto aurre egiteko aukera
ematen du.
Trebetasun horien edukia «fenomenologia afektiboak»
osatzen du, hau da, emozioek, sentimenduek, gogo aldar
teek, nahitasunak eta abar.

Lankidetzako

ikaskuntza
Pere Pujolàs Maset

Ikastaldea modu kooperatiboan antolatzea ez da lan erraza,
ez horixe; batzuetan, ametsa dirudi tenkak, lehiak eta
bazterkeria nagusi diren ikastaldeetan, ikasleek elkarri
laguntzea irakasleak emandakoa ikasteko. Askotan, ikastal
dea lankidetzarako egituratzeko, lehenik eta behin, taldea
pixkana-pixkana «ikasteko komunitate» bihurtu beharko
da, eta horretarako, irakasleak talde osoan esku hartu
beharko du. Ikastaldeak «kolektibitate» hutsa izateari utzi
behar dio; onenean, espazio bera soilik partekatzen duen
eta, okerrenean, elkarren arteko tenka asko dituen pertsona
multzo izateari utzi behar dio, eta «komunitate» txiki
bihurtu behar du. Taldekideek elkarrekiko interesa dute
nean hasten da taldea komunitate izaten; alegia, kontura
tzen direnean batzen dituzten helburuak dituztela —esko
lako edukiak ikastea— eta helburuak errazago lortuko
dituztela elkarri lagunduta.
1. Zer da lankidetzako ikaskuntza?
«Ikasteko komunitate» txiki bihurtu den ikastaldean,
lankidetzako ikaskuntza ikasle talde txikien (3-5 ikaslez osa
tutako taldeen) erabilera didaktikoa da, ahalik eta onura
handiena ateratzeko ikasleen arteko aldi bereko eragin
trukeari eta guztien parte hartze orekatuari, ikasleek, beren
ahalbidearen arabera, ahalik eta gehien ikas dezaten eta,
horrez gain, taldean lan egiten ikas dezaten (Johnson,
Johnson eta Holubec, 1999; Kagan, 1999). Talde horien
— Oinarrizko Talde izenekoen— funtsezko ezaugarrietako
bat, heterogeneotasuna da, zentzu guztietan: generoan,
motibazioan, errendimenduan, kulturan eta abarrean.1
Lankidetzako ikaskuntzako taldeko kide den orok erantzu
kizun bikoitza du: batetik, irakasleek irakasten dietena ikasi
behar dute; baina, bestetik, ikasten lagundu behar diete
taldekideei.

Taldeen eta horien prestakuntzaren deskribapen zehatzagoa lortzeko,
kontsultatu D. W. Johnson, R. T. Johnson, E. J. Holubec (1999) eta P.
Pujolàs (2004).
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Kontua ez da gela bateko ikasleek, noizean behin, «taldeko
lanen bat» egitea, «lan taldetan» modu iraunkorrean eta
egonkorrean antolatuta egotea baizik, batez ere, elkarrekin
ikasteko, eta, noizbehinka, egokitzen bada, denen artean
lanen bat egiteko.
Bi dira lankidetzako ikaskuntzaren oinarriak: batetik, ikas
leen protagonismoa eta parte hartze aktiboa, eta, bestetik,
irakasteko erantzukizun partekatua, lankidetza eta elkarri
laguntzea. Izan ere, batetik, ikasteak ikasleen parte
hart ze zuzena eta aktiboa eskatzen du. Inork ezin du
besteen ordez ikasi, ikastea ez baita ikusle huts gisa joan
gaitezkeen kirol ikuskizun bat. Eta, bestetik, lankidetzak
eta elkarri laguntzeak, modu egokian egiten baldin badira,
ikaskuntza maila askoz handiagoa lortzeko aukera ematen
dute.
Oinarrizko bi printzipio horiek betez gero, eta zer neurritan
betetzen diren kontuan hartuta, ikasteko oso egokia den
«giroa» lortzen da apurka-apurka ikasgelan, ikasleek modu
eraginkorrean ikasteko ezinbestekoak diren baldintzak,
baldintza emozionalak zein harreman baldintzak, lortzen
direlako.

Beraz, «ikasteko komunitate» txiki bihurtutako ikastaldea
ren filosofia» honelako esaldiek jasoko dute: «Denek
denengandik ikasten dugu»; «Hemen guztiontzako lekua
dago»2; «Nire ahalmenaren arabera ikasteko eskubidea dut.
Horrek esan nahi du inork ezin didala ezizenik jarri nire ikas
teko moduagatik»; «Ni neu izateko eskubidea dut. Inork ez
du nirekin bidegabekeriaz jokatuko ez azalaren koloreaga
tik, ez pisuagatik, ez garaieragatik, ez neska ala mutila iza
teagatik, ez eta itxuragatik ere»3. Ez dira ikasgelako hormak
apaintzen dituzten esaldi polit edo eslogan hutsak, guztiz
barneratuta behar luketen edukiak baizik, ikasle guzti-
guztiek bere egin dituztenak, ikastalde osoaren gogoetaren
emaitza, beharbada, sortutako gatazka baten ondoriozkoa,
talde osoak hausnartzea eskatu duen gatazka baten ondo
riozkoa.
2. Lankidetzako ikaskuntzaren onurak
Ikasleen jarduerako lankidetzako egitura gure ikastaldeetan
txertatzea eta lankidetzako ikaskuntzako taldeak arlo
guztietako edukiak irakasteko eskuarki erabiltzea lan neke
tsua da, zalantzarik gabe, aldaketa handiak egin behar
izaten baitira irakasleon lanean. Baina saiatzeak merezi du,
inondik ere, ikasleen ikasteko prozesuan ere hobekuntza
handiak lortzen baitira. Horregatik, beharbada, komeniga
rria litzateke, labur-labur besterik ez bada ere, gogoratzea
identifikatutako hiru ikasketa egituren (indibidualista,
lehiakorra eta kooperatiboa) eraginkortasuna alderatzen
duten zenbait azterketaren emaitzak. Hainbat eta hainbat
azterketak (ikusi, adibidez, azterketa horien laburpena ho
nako lan hauetan: Coll, 1984; Ovejero, 1990; Parrilla, 1992;
Johnson eta Johnson, 1997; Johnson, Johnson eta Holubec,
1999; Stainback, S. B., 2001) lankidetzako ikaskuntzak ho
nako onura hauek dakartzala frogatzen dute:

• Lankidetzako ikaskuntzako esperientziek, ikasketa indibi
dualista eta lehiakorrekin alderatuta, harreman askoz
positiboagoak sortzea eragiten du, kidetasuna, arreta,
adeitasuna eta elkarrekiko begirunea ezaugarri dituzten
harremanak sortzea.
• Ikasleen arteko jarrera positibo horiek ikasleek irakasle
ekin eta ikastetxeko talde osoarekin dituzten harremane
tara hedatzen dira.
• Ikasketa jarduerak lankidetzaz jarduteko moduan antola
tuta, antolabide lehiakorrak eta indibidualistak baino
askoz errendimendu eta produktibitate handiagoa
lortzen dute parte hartzaileek.
• Lankidetzako estrategiek ikasle guztiek ikastea errazten
dute: ez ikasteko arazo handienak dituztenek soilik, baita
ikasteko gaitasun handiena dutenek ere.
• Irakasteko lankidetzako metodoek desberdintasunak
onartzen laguntzen dute, eta desberdintasunak errespe
tatzea, bai ikasle arruntek, bai eta integratutako ikasleek
ere.
• Lankidetzako metodoek aukera berriak ematen dizkiete
irakasleei. Hala, aukera ematen dute ikasleei arreta per
tsonalizatua emateko eta irakasle tutorearekin edo
dagokion arloko irakaslearekin batera lan egiten duten
beste profesional batzuk ikasgelan sartzeko (hezkuntza
bereziko irakasleak, psikopedagogoak...).
Johnson eta Johnson egileek sakon aztertu dute ikastearen
lankidetzako egituratzea, eta zera diote: «Hainbeste ikerlan
izanda, harrigarria da ikastaldeen praktikak oraindik ere
ikasketa lehiakorrera eta indibidualistara zuzenduta egotea.
Bada garaia ikerketen arabera irakasteko eraginkorra
denaren eta irakasleek benetan egiten dutenaren arteko
desadostasunak murrizteko».4
Johnson, R. T. eta Johnson, D. W. (1997): «Una visió global de
l’aprenentatge cooperatiu». Suports. Revista Catalana d’Educació Espe
cial i Atenció a la Diversitat, 1. lib., 1. zenb., 62. or.
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Ikus P. González Rodríguez (2000).

3

Ikus S. Stainback, W. Stainback eta H. J. Jackson (1999).

3. Lankidetzako ikaskuntza inplementatzeko esku
hartze eremuak
Azaldu berri dugun guztian oinarrituta, argi ikusten da
bide horretan aurrera egiteko aukera emango diguten
baliabide didaktikoak garatu eta egokitu behar direla,
ikastalde bateko ikasleek lankidetzan ikasteko aukera
gero eta egingarriagoa izan dadin, hots utopia hutsean
gera ez dadin.
Baliabide didaktiko horiek hertsiki lotuta dauden hiru esku
hartze eremutan banatuta daude:
a)	Lehen esku hartze eremuak (A esku hartze eremua)
taldearen kohesioarekin lotutako ekintza guztiak
biltzen ditu, eta, apurka-apurka, ikasleek talde kontzien
tzia hartzea bihurtzea du helburu, «ikasteko komunitate»
bihurtzea. Baliabideen CDko jolas kooperatiboen
programaren bidez, esku hartze eremu hau jorratu nahi
da.
	Ikastaldearen kohesioa eta ikasgelan ikasteko giro egokia
izatea ezinbesteko baldintzak dira jardueraren lankide
tzako egitura aplikatzeko, baina hori ez da nahikoa, inon
dik ere. Taldeak gutxieneko kohesiorik ez badu, ikasle
gehienen artean afektibitaterako eta elkarri laguntzeko
joerarik ez badago, zaila da taldean lan egitea, zaila da
ikastaldeko lehena zein den erabakitzeko elkarren artean
lehiatu ordez, ahalik eta gehien ikasteko elkarri lagun
tzen aritzea. Beraz, tutoretzan emandako tarteetan oso
garrantzitsua izango da jolas kooperatiboak erabiltzea,
bai eta kohesioa nahiz ikasteko giro egokia bultzatuko
duten beste dinamika batzuk erabiltzea ere.
b)	Bigarren esku hartze eremuak (B esku hartze eremua)
talde lana irakasteko baliabide gisa erabiltzen duten
jarduerak hartzen ditu. Hona hemen jarduera horien he
lburua: ikasleek, talde lanean jardunez, elkarri lagunduz,
eskolako edukiak hobeto ikastea. Lehen Hezkuntzako le
hen ziklo honetan, bereziki, lehen bi esku hartze eremu
horiek landuko ditugu, ikasleek curriculumeko arloetan
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ezarritako ikasketa jarduerak ikasgelan egin behar dituz
tenean, irakasleek talde lanaren baliabidea gero eta ge
hiago erabil dezaten.
	Hiruhileko bakoitzaren amaieran, lankidetzan jarduteko
moduan antolatutako lantegi bat egitea, modu egokia
da lankidetzako ikaskuntza sartzen joateko, ikasleei eza
gutarazteko, baina ikasgelako jarduera antolatzeko modu
horrek haurren ikasketari dakarzkion onurak lortu nahi
baditugu, maizago egituratu behar da ikastaldea lanki
detzak jarduteko moduan.
	Horren haritik, noizean behin dokumentu honetan
aurkezten diren lankidetzako egituretakoren bat aplika
tzea (programatutako hiru hilean behingo lantegietan
erabiltzeaz gain) lagungarri izan daiteke irakasleak egi
tura horiekin konfiantza hartzeko eta gero eta maizago
erabiltzeko.
c)	Hirugarren esku-hartze eremuak (C esku-hartze
eremua) ideia hau du oinarri: talde lana, irakasteko
baliabidea izateaz gain, irakatsi beharreko edukia ere
bada, eta ikasleei, esplizituki eta sistematikoki, taldean
lan egiten irakasteko jarduerak biltzen ditu. Eremu hau,
nagusiki, Lehen Hezkuntzako ondorengo zikloetan
landuko dugu.
4. Lankidetzako ikaskuntzako taldeak osatzea
eta eratzea
Lankidetzako ikasketako taldeak, eskuarki, lau ikasle izan
behar ditu, gehienez ere bost. Taldeen osaerak heteroge
neoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei,
motibazioari, gustuei eta errendimenduari dagokienez.
N olabait ere, talde bakoitzak ikastaldearen ezaugarri
berberak izan behar ditu. Gaitasunei eta errendimenduari
dagokienez, gomendatzen da taldeko ikasle batek errendi
mendurako gaitasun handia izatea, beste bik, ertaina, eta
beste batek, maila apalagoa.

Beharrezkotzat jo dugun heterogeneotasuna bermatzeko,
ohikoena ikasleak taldeka banatzen dituena irakaslea iza
tea da, ikasleen zaletasunak eta elkarren artean izan
daitezkeen bateraezintasunak aintzat hartuta, jakina.
Horretarako, test soziometrikoen bidez lortutako informa
zioa balia daiteke, esate baterako. Soziograma baino
metodo soilago bat ere bada: ikasleei galdetzea zer hiru
ikaskiderekin lan egin nahiko luketen. Horrek gutxienek
aukeratu dituzten ikasleak edo inork aukeratu ez dituenak
zein diren jakiteko aukera ematen du. Irakasleak ondo
pentsatu behar du ikasle horiek zer taldetan sartu, eta
gutxien aukeratutako hark berak aukeratu duen ikasle
batekin, hura —irakasleak behar bezala gidatuta— tal
dean integrat zen laguntzeko prest dagoen norbaitekin
jartzen ahalegindu behar du.
Hona hemen oinarrizko taldeak osatzeko usuen erabiltzen
den moduetako bat: ikastaldeko haurrak hiru ilaratan ba
natzen dira. Alde bateko ilaran ikasleen laurdena jarriko
dira (osatu nahi ditugun laukote adina ikasle, hau da, ikas
leen kopurua zati lau eginda lortzen den kopurua), arlo
guztietan gaitasun handiena duten ikasleak aukeratzen
ahaleginduta (ez errendimendu handiena dutenak soilik,
baita motibatuenak, besteak gogoberotzeko eta akuila
tzeko gaitasun handiena dutenak edo taldea «luzatzen»
dutenak ere).
Beste aldeko ilaran laguntza gehien «behar» duten ikasleek
osatutako laurdena jarriko dugu. Erdiko ilaran, berriz,
gainerako bi laurdenak jarriko dira (ikastaldearen beste
erdia, alegia). Talde bakoitza lehen ilarako ikasle batek,
erdiko ilarako bi ikaslek eta hirugarren ilarako beste batek
osatuko dute. Horrez gain, gainerako aldagaietan ere oreka
bilatu behar da: generoan, etnian eta abar.
5. Jardueraren egitura kooperatiboak
Hainbat esperientziaren bidez egiaztatu ahal izan dugunez,
jardueraren lankidetzako egiturak guztiz beharrezkoak

dira, ikasleei, besterik gabe, egin behar dutena taldean
egiteko esaten badiegu (taldean lan egiteko beharrari
buruz kontzientzia harrarazi eta taldeka antolatzen
lagundu ondoren ere), ez baitute jakingo nola egin: batzuk
beren ikuspegia inposatzen saiatuko dira (gauzak haiek
uste duten erara egiten ez badira, zuzenak ez direla bade
ritzote); beste batzuek jardueraren emaitza koadernoan
idatzi nahiko dute, besterik gabe, eta, hala, jarduera egina
izatea eta jarduera egiten jakitea gauza berbera izango
balitz bezala.
Lankidetzako egitura bat erabiltzeak bermatu egiten du,
nolabait ere, lan egitean elkarrekin jarduten duten taldekide
guztien arteko aldi bereko eragin trukea eta berdintasunezko parte hartzea (guztiek baldintza berak izanda
parte hartzeko aukera dute, taldekide batek edo gutxi
bat zuek protagonismo guztia bereganatu eta jarduerak
berak bakarrik egin gabe).
Lankidetzako egitura guztiak ez dira berdinak izaten,
b at zuk soilak izaten dira, eta beste batzuk, berriz,
konplexuak. Egitura soilak eskola saio bakarrean gauza
daitezke, oso errazak baitira, bai ikasten, bai eta aplika
tzen ere. Egitura konplexuenek, berriz, eskola saio bat
b aino gehiagotan aplikatu behar dira —lankidetzako
teknika ere esaten zaie—.
Lankidetzako egiturek, berez, ez dute edukirik. Izenak
berak adierazten duen moduan, egiturak besterik ez dira,
curriculumeko edozein arlotako eduki jakin batzuk lantze
ko aplikatzen diren egiturak. Lankidetzako egitura soila,
arlo jakin bateko ikaskuntza eduki bat lantzeko erabili
takoa, iraupen txikiko ikaskuntza jarduera da: matema
tikako edukiak lantzeko aplikatzen baldin bada, matema
tikako jarduera bihurtuko da; hizkuntzako edukiak lantzeko
aplikatzen bada, berriz, hizkuntzako jarduera izango da,
eta abar.

5.1. Zenbait egitura kooperatibo soil
Ondoren, irakasleek pixkaka txerta ditzaketen zenbait egi
tura kooperatibo soil deskribatuko ditugu. Egitura horien
bidez erraza da funtsean ikasleen arteko eragin trukerik ia
ez dagoen jarduera indibidualak (testuak irakurtzea, ikas
talde osoarentzako galdera irekiak, galdeketei erantzutea,
jarduerak egitea, ikasitako gaia laburbiltzea...) taldeko
jarduera bihurtzea, talde txikietan (lankidetzako taldeetan)
egiteko moduko jarduera bihurtzea. Eta, horrenbestez,
berdintasunezko parte hartzea sustatu eta ahalik eta gehien
baliatuko da jarduera horiek egitean ikasleen artean sortzen
den eragin trukea.
1. Guztien arteko irakurketa1
Gelan testuak irakurri behar direnean, taldean irakur
daitezke, hau da, denon artean irakurri. Taldekide batek
lehen paragrafoa irakurriko du, eta gainerakoek adi
entzungo diote, ondoren datorren taldekideak (adibidez,
erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituta ondoren dago
enak) lehenengoak irakurri berri duena azaldu beharko
baitu, edo laburpena egin beharko baitu, eta beste bi talde
kidek azalpena edo laburpena zuzena den ala ez esango
dute, edota bigarren taldekideak esan duenarekin bat
datozen ala ez. Ondoren, bigarren taldekideak (lehen
paragrafoaren laburpena egin duen ikasleak) bigarren
paragrafoa irakurriko du, ondoren datorren ikasleak (hiru
garrenak) paragrafo horren laburpena egin beharko du, eta
beste biek (laugarrenak eta lehenak) laburpena zuzena den
ala ez esango dute. Eta horrela irakurriko dituzte gainerako
paragrafoak, testu osoa irakurri arte.
Hiztegian begiratu ondoren ere, taldekideek esapide batek
edo hitz batek zer esan nahi duen ez badakite, taldeko
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 ozeramaileak irakasleari jakinaraziko dio. Orduan, irakas
b
leak gainerako taldeei —testu bera irakurtzen ari dira—
hitzaren edo esapidearen esanahia ba ote dakiten galde
tuko die, eta taldetakoren batek baldin badaki, ez dakitenei
laguntzeko prest ote dauden. Baiezkoa bada, erantzuna
dakienak guztiontzat esango du eta, gainera, hitz edo esa
pide horren esanahia nola aurkitu duten azalduko du.
2. Binaka lan egitea
Oso egitura soila da. Lau kideko taldearen barruan binaka lan
egitean datza (edo bikote batean eta hirukote batean bana
tuta, taldeak bost kide baditu). Baina bikoteek ez dute aldi
berean, bakoitzak berea eginez, lan egingo, txandaka baizik:
batek diktatzen duen bitartean, besteak idatzi egingo du;
batek paragrafoa irakurtzen duen bitartean, besteak edukia
ozen errepikatuko du; batek agindua irakurtzen duen bitar
tean, besteak agindutako ekintza burutuko du; batek idazten
duen bitartean, besteak ondo ari dela begiratuko du, eta
abar. Jarduera berean, bikotekideek zereginak trukatuko di
tuzte (lehen diktatzen ari zenak orain idatzi egingo du; lehen
ekintza burutzen zuenak orain agindua irakurriko du, eta
abar) eta bikoteak ere aldatu egingo dira. Hala, talde beraren
barruan, kide guztiek gainerako guztiekin aritzeko aukera
dute, eta guztiek parte hartzeko aukera berak dituzte.

Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) binakako zenbait konbi
nazio egin daitezke, jardueran zehar edo egitura horrekin
egiten diren hurrenez hurrengo jardueretan txandakatuz
joango direnak: 1-2 eta 3-4; 1-3 eta 2-4; 1-4 eta 2-3.
3. 1-2-42
Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde guztiari; adi
bidez, eman berri dien azalpena zenbateraino ulertu duten
ikusteko galdera bat egingo die. Oinarrizko taldearen
barruan, lehenik, batek (1) irakasleak egin duen galderaren
erantzun zuzena zein den pentsatuko du. Bigarrenik, binaka
jarriko dira (2), erantzunak trukatu eta horiei buruz jardungo
dute, eta bi erantzunak bakarrean bilduko dituzte. Hiruga
rrenik, talde osoak (4), taldeko bi «bikoteek» emandako
erantzunak erakutsi ondoren, egin zaien galderaren eran
tzun egokiena osatuko dute.
4. Arkatzak erdira3
Irakasleak oinarrizko taldeak dituen kide (gehienetan lau
kidekoak izaten dira) adina galdera edo jarduera dituen orri
bana emango die taldeei. Ikasle bakoitzak galdera edo
jarduera horietako baten ardura hartu beharko du (ozen
irakurriko du, taldekide guztiek informazioa eta iritzia ematen
dutela ziurtatu behar du, eta denen artean adostutako eran
tzuna guztiek dakitela eta ulertzen dutela egiaztatuko du).
Ondoren, jardueren ordena zehaztuko da. Ikasle batek
«bere galdera edo jarduera» ozen irakurtzen duenean, eta
guztien artean jarduera nola egin eta erantzun zuzena zein
den erabakitzen dutenean, arkatzak (taldeko guztienak)
mahaiaren erdian jarriko dituzte, argi adierazteko une
horretan hitz egiteko eta entzuteko aukera soilik dagoela
eta ezin dela idatzi. Guztiek garbi dutenean jarduera

2

www.cooperative.learning gunetik moldatua.
Nadia Aguiar Baixaulik, C. R. A. Río Aragón, Bailo (Huesca) eta María
Jesús Tallón Medranok, CEIP Puente Sardas, Sabiñánigo (Huesca), sor
tutako egitura.

 orretan zer egin behar den edo nola erantzun behar den,
h
bakoitzak bere arkatza hartu, eta idatzi edo egin egingo du
bere koadernoan jarduera. Une horretan ezin da hitz egin,
idatzi besterik ez.
Ondoren, arkatzak berriro mahai erdian jarriko dituzte, eta
berdin egingo dute hurrengo galderarekin edo jarduerare
kin, baina beste taldekide baten ardurapean.
Dinamika hori 5. (Zenbakia) eta 6. (Zenbaki berak batera)
lankidetzako egiturarekin konbina daiteke.
5. Hiru minutuko geldialdia4
Irakasleak ikastalde osoari azalpen bat emango dio, eta
noizean behin hiru minutuko geldialdi laburra egingo du, tal
de bakoitzak ordura arte azaldutakoari buruz gogoeta egin
dezan, eta gaiari buruzko hiru galdera idatz ditzan. Hiru mi
nutuak igarotakoan, talde bakoitzak galdera bat egingo du
—prestatu dituen hiru galderetatik bat—, galdera bana tal
deko eta itzuliko. Galdera bat lehenago beste talde batek
egin badu edo oso antzekoa bada, txanda pasa egingo da.
Galdera guztiak erantzun ondoren, irakasleak azalpenarekin
jarraituko du, hiru minutuko hurrengo geldiunea egin arte.

3

4

www.cooperative.learning gunetik moldatua

6. Folio birakaria1
Irakasleak egiteko bat emango die oinarrizko taldeei.
Adibidez: hitz zerrenda bat osatzea; ipuin bat idaztea; gai
jakin bati buruz dakitena biltzea, gaiari buruz aldez aurretik
zer dakiten jakiteko; irakurri duten testuaren edo ikasi
duten gaiaren ideia nagusia esaldi batean laburbiltzea, eta
abar. Taldekideetako bat bere ekarpena folio «birakari»
batean idazten hasiko da, eta, ondoren, erlojuaren
orratzen noranzkoan, alboko kideari pasako dio, hark bere
ekarpena idatz dezan. Eta horrela egingo dute gainerako
kideek ere, taldekide guztiek egitekoaren ebazpenean
parte hartu arte. Batek idazten duen bitartean, gainerako
taldekideek adi egon behar dute, ondo ari den begiratu
behar dute, eta, beharrezko iritziz gero, zuzendu egingo
diote.
Ikasle bakoitzak bere zatia kolore jakin bateko arkatzez
idatz dezake (folioaren goiko aldean beren izena idazteko
erabili duten bera), eta, hala, bakoitzaren ekarpena begi
hutsez ikusiko da.
7. Hitzen jokoa2
Irakasleak lantzen ari diren gaiari edo landu berri dutenari
buruzko zenbait giltza hitz idatziko ditu arbelean. Oina
rrizko talde bakoitzean, ikasleek esaldi bat osatu behar dute
hitz horiek erabilita, edo hitzen «atzean» dagoen ideia
adieraziko dute.
Ondoren, ezarritako hurrenkeran, ikasle bakoitzak idatzi
duen esaldia erakutsiko du, eta besteek esaldia zuzendu,
argitu eta osatuko dute. Ondoren, irizpide logiko baten

Spencer Kaganen lanetik moldatua. http://www. kaganonline.com/ web
guneak ikastaldea lankidetzako moduan antolatzeko baliabide asko bil
tzen ditu.

1

Spencer Kaganen lanetik moldatua (1999).
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a rabera ordenatuko dituzte, eta kideetako batek esaldiak
garbian jarriko ditu.
Bi aukera daude: giltza hitzak berdinak izatea talde guzti
entzat edota oinarrizko talde bakoitzak giltza hitzen
zerrenda bat izatea. Talde bakoitzaren giltza hitzekin osatu
tako esaldiak edo ideiak, bateratu ondoren, landutako
gaiaren sintesia izango dira.
8. Lau jakintsuak
Irakasleak gai jakin bati buruz asko dakiten (zerbaitetan
«jakintsuak» diren) lau ikaskide aukeratuko ditu. Ondo
prestatzeko eskatuko die, dakitena gainerako ikaskideei
irakatsi behar dietelako.
Egun batez saio bat antolatuko dute. Saio horretan ikasle
guztiak, «jakintsuarena» egingo dutenak ezik, lau kideko
taldetan banatuta egongo dira (ez dira ohiko taldeak
izango).
Saioaren lehen zatian, talde bakoitzeko kide bakoitzak «lau
jakintsuetako» batengana jo behar du, «jakintsuak», bera
aukeratu duten gainerako ikasleekin batera, dakiena azal
edo irakats diezaien.
Hori egindakoan, saioaren bigarren zatian, ikasleak jato
rrizko taldeetara itzuliko dira, eta bakoitzak «jakintsuak»
irakatsi diona azaldu beharko die gainerako taldekideei.
Hala, oinarrizko talde guztietan kideek dagokien «jakin
tsuarengandik» bereiziz ikasi dutena jakinaraziko diete gai
nerako kideei.
Taldekide guztiek jarduerak egiteko eta egiten jakiteko
erantzukizuna har dezaten, eta, horretarako, talde bereko
kideek elkarri lagun diezaioten sustatzeko, jarduerak aukera
ematen badu, deskribatu ditugun egituretako batzuk beste
batzuekin osa daitezke —berez, ez dira egiturak, «triki
mailu» edo «amarru» modukoak baizik—. Horrek talde be
reko ikasleek elkarri kasu ematea eta parte hartzea eskatzea
dakar. Hona hemen egitura osagarri horiek:

9. Zenbakia3

badakitela egiaztatuko dute. Aurreikusitako denbora amai
tuta, irakasleak, ausaz, 1etik 4ra arteko zenbaki bat hauta
tuko du, hau da oinarrizko taldeetako lau kideetatik bat
aukeratuko du. Talde bakoitzean zenbaki hori duten ikas
leak aterako dira eta egitekoa beteko dute (problema ebatzi,
galderari erantzun, auzia konpondu, eta abar). Ondo egiten
dutenek saria jasoko dute (irakaslearen goraipamena, guz
tien txaloa, «puntu» bat bere taldearentzat...).

Irakasleak egiteko bat emango die ikasle guztiei (adibidez,
galdera batzuei erantzutea, problema batzuk ebaztea...).
Ikasleek oinarrizko taldean beteko dute zeregina, kide guz
tiek zuzen egiten dakitela egiaztatuta. Ikastaldeko haur
bakoitzari zenbaki bat dagokio (esaterako, alfabeto hu
rrenkeraren arabera dagokiona). Egitekoa amaitzeko epea
igarotakoan, irakasleak, ausaz, zenbaki bat aterako du ikas
le adina zenbaki dituen poltsatik. Aukeratutako zenbakia
duen ikasleak taldeak egin duen lana azalduko die gaine
rako ikasleei. Ondo eginez gero, irakasleak eta gainerako
taldeek zorionak emango dizkiote oinarrizko talde horri.

Kasu horretan (Zenbakia egituran ez bezala), lau ikaslez
osatutako oinarrizko talde bakoitzeko kide banak atera be
har du besteen aurrera, eta, beraz, talde guztiek dute saria
jasotzeko aukera.

10. Zenbaki berekoak elkarrekin4

11. Bat guztien ordez

Irakasleak egiteko bat emango die taldeei, eta (Arkatzak
erdira egituran bezala) taldeko kide guztiek egitekoa nola
bete erabakiko dute, egin egingo dute eta denek egiten

Irakasleak, ausaz, taldekide baten jarduera liburuxka edo
koadernoa jasoko du. Koadernoa zuzenduko du, eta ikasle
hark lortutako kalifikazioa emango die haren taldekide
guztiei; hau da, batek (ikasle batek) egindakoa guztientzat
(talde osoarentzat) ebaluatuko du. Irakasleak erantzunen
edukiari erreparatu soilik behar dio (eta ez taldea ebalua
tzeko oinarri izan duen koadernoan erantzunak aurkezte
ko moduari).

Miranda de Ebroko (Burgos) Los Ángeles Eskualdeko Eskola Publikoko
María Jesús Alonsok sortutako egitura. (M. J. Alonso eta Y. Ortiz, 2005,
63. or.).
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1. mailako
edukien mapa

Edukiak

0 Bruno eskolan hasi da!

Hau da nire ikasgela!

Honelakoa da nire eskola

4.-11. or.

LEHEN HIRUHILEKOA

1 Hitzordua medikuarekin

Gorputz harrigarria

Aurrez aurre

Berdinak, baina ez
erabat

Sentitzen!

Ikusten eta entzuten

Dastatzen, usaintzen eta
sentitzen

Zenbat elikagai!

Goazen sukaldera!

Zer jango dugu gaur?

Ongi etorri etxera!

Etxe barruan

Familian

Inguratzen gaituen ura

Arnasten dugun airea

Zer eguraldi dago?

Gurekin bizi diren
animaliak

Nor da nire ama
eta non bizi naiz?

Landare lagungarriak

Nolakoak dira animaliak?

Nola jaiotzen dira
animaliak?
Zer jaten dute?

Non eta nola bizi dira
animaliak?

Itsasoko biztanleak

Itsasoko bizitza

Itsasoko lanak

Lanabesak eta makinak

Makinak eta lanabesak
erabiltzen

Energiak inguratzen
gaitu

Zenbat garraiobide!

Bidaiatzera goaz

Kalean

Elkarrekin komunikatzen!

Zenbat
komunikabide!

Komunikabideen
erabilera ona

Denbora neurtzen

Egutegia ezagutzen

Iragana, oraina
eta etorkizuna

12.-25. or.

2 Zentzumenen mundua
26.-39. or.

3 A zer gozoa!
40.-53. or.

4 Eguberri on!
54.-67. or.

Gaitasunak proban

68.-69. or.

Klik batekin

70.-71. or.

5 Naturako elementuak
BIGARREN HIRUHILEKOA

72.-85. or.

6 Baserrian bizi naiz
86.-99. or.

7 Txangoa basora
100.-113. or.

8 Asteburua itsasoan
114.-127. or.

Gaitasunak proban

128.-129. or.

Klik batekin

130.-131. or.

9 Laguntzen diguten makinak
HIRUGARREN HIRUHILEKOA

132.-145. or.

10 Bidaiariok, trenera!
146.-159. or.

11 Asmakizun miragarriak
160.-173. or.

12 Tik tak, tik tak
174.-187. or.

Gaitasunak proban

188.-189. or.

Klik batekin

190.-191. or.

Prozedurak

Balioak

Eskolan ondo portatzen naiz

Zaintzeko ordua!

Panpina artikulatua

Ezinbesteko bisita

Gure zentzumenak ondo zaintzen

Eskuen bidez hitz egiten

Bruno hurkoari laguntzen

Oso erraza da ondo jatea!

Zer ari naiz jaten?

Janaria ez da botatzen

Eguberriak iritsi dira!

Etxe barruan ibiltzen

Brunok etxean laguntzen du

Lurzoruan bizia dago

Mineralak aurkitzen

Kutsaduraren amesgaiztoa

Baserriko lanak

Baratzea etxean

Gure beharra dute

Basalandareak

Oinatzaren atzetik

Natura: animalien eta
landareen etxea

Itsasoa zaintzen

Kamuflajea

Txikitxoak ez, eskerrik asko!

Hobe aurrea hartzea,
sendatzea baino!

Konpasa egiten

Denoi dagokigu aurreztea

Segurtasuna ezer baino lehen

Zer adierazten digute seinaleek?

Kalea denona da

Nolako asmakizunak!

Hieroglifoen misterioa

Hitz eginez elkar ulertzen dugu

Denborarekin batera aldatzen gara

Gure denbora antolatzen

Nagusiengandik ikasten

2. mailako
edukien mapa

Edukiak

0 Ikusi arte, Bruno!

Zer moduz oporretan?

Nire ikaskideak

4.-11. or.

LEHEN HIRUHILEKOA

1 Bidaia zure gorputzean barrena

Mugitu eskeletoa

Hartu arnasa

Honelakoa da digestioa

Sagarra bezain
osasuntsua

Gaur, zer dago jateko?

Denok jatera

Izaki bizigabeak
eta izaki bizidunak

Zure ahaide hurbilak:
ugaztunak

Lehorretik, itsasotik eta
airetik

Narrastiak

Uretan eta lehorrean:
anfibioak

Arrainak uretan bezala

Landareen zatiak

Landareen arnasketa eta
elikadura

Landareak eta haien
ingurunea

Oporrak mendian

Oporrak kostaldean

Lurrak arropaz
aldatzen du

Lurra begi-bistan!

Eguna eta gaua

Hurrengo geltokia…

Materialak ikertzen

Materialen bizitza

Indarra erabiliz

Herria eta hiria

Bertatik bertara

Zure zerbitzura

Nekazariak eta
meatzariak

Abeltzainak eta
arrantzaleak

Lehengaiak eta produktu
landuak

Zerbitzuak

Zenbat balio du?

Nork eramango nau?

Iragana, oraina
eta etorkizuna

Denboraren lorratza

Bizimodua beste garai
batzuetan

12.-25. or.

2 Jarri sasoian!
26.-39. or.

3 Hegoa, hanka eta hegatsa
40.-53. or.

4 Ezkatak, oskolak eta garroak
54.-67. or.

Gaitasunak proban

68.-69. or.

Klik batekin

70.-71. or.

5 Landareen bizitza sekretua
BIGARREN HIRUHILEKOA

72.-85. or.

6 Lurraren itxura
86.-99. or.

7 Lurra espazio ontzia
100.-113. or.

8 Materialak, indarrak
eta hotsak

114.-127. or.

Gaitasunak proban

128.-129. or.

Klik batekin

130.-131. or.

9 Non bizi gara?
HIRUGARREN HIRUHILEKOA

132.-145. or.

10 Ekin lanari!
146.-159. or.

11 Nor da hemengo saltzailea?
160.-173. or.

12 Denbora oharkabean joaten da!
174.-187. or.

Gaitasunak proban

188.-189. or.

Klik batekin

190.-191. or.

Prozedurak

Balioak

Ados jartzen

Zer gertatzen zait?

Estresaren aurkako arnasketa

Brunoren erabakia

Sasoi onean jartzen

Denbora zure esku

Onik

Aireko nagusiak

Hegaztien behatokia

Animalien lagunak

Hezurrik gabeko animaliak:
ornogabeak

Plastilinazko intsektuak

Animalien lagunak

Loredun eta lorerik gabeko
landareak

Fruta magikoak

Bizitza landarerik gabe

Paisaia eta pertsonak

Ibaian galduta

Oinez!

Argiak zeruan

Espazioko zelatariak

Kontuz eguzkiarekin!

Entzuten?

Zaborra bereizten

Garbiguneak

Baina, nork agintzen du hemen?

Altxorrik gabeko mapa

Joko zikina

Langileak eta artisauak

Buruarina!

Anek futbolaria izan nahi du

Nork ematen digu informazioa?

Albiste garrantzitsuak

Publizitate engainagarria

Iraganeko aztarnak

Garai nahasiak

Lurpean zegoen ustekabea

