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Formatu digitaleko proposamen didaktikoak

Kumi Ibaizabalek erlijio eskolak berritzeko modu irmoan lan egin duen proiektu 
integrala da. Haur Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara arteko ibilbidea egiten du. 
Garatu ditugun proiektuek Erlijio Katolikoarekin lotutako hezkuntza metodologia 
ezberdinen egokitzapena, kalitatea, berrikuntza eta garapena azpimarratzen 
dituzte.

Material erakargarria eta dinamikoa da eta pedagogikoki egituratuta dago. 
Pastoraltza ikasgaia edo arloa proiektutan oinarritutako ikaskuntzatik abiatuta 
landu nahi duten ikastetxeei eta irakasleei zuzenduta.

Kumi proiektuan garatzen diren Eskolako Erlijio Hezkuntzarako proiektuek gure 
fedearen ezagutza sakona eta dimentsio espirituala modu kontzientean ernaraziko 
dituen esnaldia izan nahi dute.

Carmen Pellicer eta Martín Varela dira Kumi proiektuaren diseinatzaileak eta 
egileak eta Trilema Fundazioko irakasle taldeko beste kide batzuek ere hartu dute 
parte, proiektukako lanean eta heziketa pastoralean duten esperientziatik abiatuta.

Kumi proiektua Espainiako Gotzainen Batzarrak onartu du.

Talitá kûm. Hori da Jesusek 
hilik ez, baizik lotan zegoen 
neskatxari emandako agindua.

Neska: jaiki, goazen, esnatu!

Erlijioa proiektuka
Haur, Lehen eta 
Bigarren Hezkuntza 
osorako

Erlijioa 
proiektuka
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Haur Hezkuntza

Proiektu guztiak Bibliako pertsonaia baten ingurukoak dira eta 
esnatze erlijiosorako oinarrizko esperientziak lantzen dituzte. Proiektu 
bakoitzean landutakoa agerian jartzeko, santuei eta Kristautasunaren 

sinesle handiei egingo diegu erreferentzia.

Haur Hezkuntza

Datorren ikasturterako, Haur Hezkuntzako curriculumeko 
edukiak garatzen dituzten 9 proiektu proposatzen dizkizugu.

Material erakargarria da, dinamikoa eta 
pedagogikoki egituratuta dago. Pastoraltza  
ikasgaia edo arloa proiektutan oinarritutako 

ikaskuntzatik abiatuta landu nahi duten 
ikastetxeei eta irakasleei dago zuzenduta.

3 urte

Izenburuak Bibliako pertsonaia Edukiak Erreferentziak

Sugandilen bila Joan Bataiatzailea
Kreazioa, Jesusen Bataioa,  

Ikustaldia, Gure Aita
Guzmango Domingo Santua

Senideen kontuak Lazaro, Marta eta Maria
Jesusen lagunak, Konfiantza,  

Hitza entzutea
San Filipe Neri

Ausartak gara Petri
Petriren koldarkeria eta  

leialtasuna, Eliza, Pazkoa-Igandea
Maria Rafols

4 urte

Dena prest Maria
Mariaren bizitza,  

Eguberriak eta Abendualdia
San Frantzisko Asiskoa

Erromatar baten eskutik Erromatar ehuntaria
Jesus eta ehuntaria. Guk elkar 

maitatzea nahi du Jainkoak
El Pele

Elkarrekin hobeak gara Paulo
Pauloren konbertsioa  
“Zoazte eta irakatsi”

San Joan XXIII.a

5 urte

Trumoiaren semeak Jakue eta Joan
Jesusek adiskidetzea dakar. 

Seme hondatzailea
Santa Joana Lestonnac

Hautsi itsulapikoa Mateo
Mateori deia,  

Jesus ogia partekatzen,
Eukaristia

Santa Joakina Vedruna

Ikasi egin nahi dut Maria Magdalena
Biblia, Piztuera,

Igandea
Santa Teresa Jesusena
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Arteterapia.  
Nire sentimenduak margotu  
eta kontatu egingo ditut.

NIRI ERE GERTATZEN ZAIT

Ibilbide bakoitzaren amaieran 
umeekin lantzeko ebaluaziorako 
tresna. Jesusi, haien buruei eta 
ikaskideei buruz zer ikasi duten 
galdetuko zaie, modu batean baino 
gehiagotan. Ilustrazioak amaierako 
atal honetarako presta daitezke.

ASKO IKASI DUGU!
Proiektuen  

ibilbidea

Jesusen lagunak ume zireneko 
gertakizunen kontakizuna. 
Nabarmendu egingo da 
esperientzia nagusia.

UMEEN KONTUAK

Jesusen lagunen 
sentimenduetan murgiltzeko. 
Umeen adimen emozionala 
landuko da.

DENBORAREN MAKINA

Jesusen lagunen sentimenduak eta emozioak 
lotu egingo ditugu umeek gaur egun bizi 
dutenarekin.

KONEKTATU

Proiektuaren funtsezko edukiak 
lantzeko laminak.  
Curriculumarekiko konexioa  
eta fedea ulertzeko lan egingo  
dugu hemen. Horretarako,  
adimenak estimulatuko ditugu 
ulermenerako «sarrerako ate» gisa.

Landutakoa santuen bizitzako 
une nabarmenekin lotuko dugu.

AITZINDARIAK

Atal honetan, landutako esperientzia 
aztertu ondoren jaiotzen den 
konpromisoa zehaztuko da.

8
ALTXOR EHIZTARIAK

Jesusek lantzen ari garen 
esperientzia nagusiaren 
inguruan emandako ikasgaiak 
erakusteko laminak.

JESUS EZAGUTU ZUTEN

Proiektu bakoitzeko 
sinbolo bat 
proposatzen da.

GURE FEDEA ADIERAZTEN DUGU

GUK ERE EZAGUTZEN 
DUGU
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Carmen Pellicer
Martín Varela

Egileak

3 Erlijioa
proiektuka bila

SUGANDILENHaur Hezkuntza

164394_CubLA_3-1_Kumi_inf_IBAI.indd   1 04/12/18   11:40

Carmen Pellicer
Martín Varela

Egileak

4 Erlijioa
proiektuka hobeak gara

ElkarrekinHaur Hezkuntza

I BA I ZABAL
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• 1 koaderno proiektu bakoitzerako

• 24 lamina proiektuko

• Eranskailuak eta trokelak

• Bai eta formatu digitalean ere

Baliabide didaktikoak hemen:  
www.edelvives.com/es/recursos/infantil

•  Proposamen didaktikoaren PDFa. Ikasleen zeregina abian 
jartzeko eta laguntzeko behar den informazio guztia 
jasotzen du:
-  Proiektuka lan egiteko eta ebaluazio prozesua errazteko gako 

pedagokioak

-  Ikaslearen material osoaren programazio didaktikoa

-  Lana ebaluatzeko zenbait proposamen

-  Eskema bisuala eta ikaslearen laminak lantzeko proposamenak

-  Proiektuaren baliabideak: Liburu erraldoiko azalpena, proiektuko 
abestiaren hitzak eta ikasgelako materiala erabiltzeko 
proposamenak

-  Oharrak egiteko eta zure proposamenak pertsonalizatzeko 
espazioak 

• Programazioak

•  Aniztasunaren trataera: arte laminak, Liburu erraldoia, 
horma irudiak eta trokelak

• Proiektuko abestia

Proiektu bakoitzeko materialak

Multimedia baliabide berriak eta 
jarduera interaktiboak hemen:  
www.kumidigital.com/infantil

Ikasgelarako materiala

Ikaslearen materiala Irakaslearen materiala

Haur Hezkuntza

• Proiektu bakoitzaren horma irudia

• Santuen istorioen liburu erraldoia

• Santuei buruzko informazio fitxak

• Arteari lotutako fitxak

• Trokelak

•  Eta proiektuak garatzeko behar duzun guztia

Lehen  
Hezkuntza

kumi

Lehen Hezkuntzako curriculumeko edukiak 
garatzen dituzten 18 proiektu proposatzen 
dizkizugu. 

Erronka motibagarria eta amaierako produktua dira proiektu 
guztien ardatza. Horiek lortzeko, lankidetzan lan egin beharko 
da, urrats batzuk emanez, eta hala, gaiarekin lotutako edukiak 
landuko dira.

•  Lankidetzako ikaskuntza eta ikasgelaren 
kudeaketa. 

•  Pentsatzeko errutinak.

•  Taldeko karpeta. 

•  Familiekiko lotura. 

•  Ikaskuntzaren ospakizuna. 

•  Barnekotasuna lantzea. 

•  Gako konpetentzien garapena. 

•  Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuarekin lotzea. 

Proiektuaren gako pedagogikoak 

Paperean eta digitalean Formatu digitalean

Carmen Pellicer
Martín Varela

Egileak

5 Erlijioa
proiektuka semeak

TRUMOIARENHaur Hezkuntza
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Jarri harremanetan zure aholkulari komertzialarekin

Aholkularitza espezifikoa, 
gure proiektuekin lan 

egitean izan ditzakezun 
zalantzak argitzeko.

Ibaizabalen zure esanetara gaude  
honako hauek eskaintzeko:

1 32

Bestelako  
prestakuntza Erlijioaren, 

Pastoralgintzaren eta 
Barnekotasunaren 

Hezkuntzaren arloan.

Prestakuntza 
pertsonalizatua, gure 

argitalpen proposamenak 
gelan txerta ditzazun.

Aholkularitza eta  
prestakuntza



www.ibaizabal.com/kumi

Sartu gure webgunean, eta ezagutu 
KUMI proiektuko material guztiak

I B A I Z A B A L

Jarri gurekin harremanetan:
Tel.: 94 453 20 09
Faxa: 94 453 20 91

E-maila: bilbao@ibaizabal.com




