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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 





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



Lehen Hezkuntza

Curriculumeko edukien 
multzo ugariak proiektu 
bakoitzari konektatuta 
eta modu txirikordatuan 
landuko dira proiektu 
bakoitzean.

Proiektuen ibilbidea

Goazen! 

Bidelagunak

Interpelatzen 
 gaituzten esperientziak 

Irakurtzen  
gaituen Hitza 

Hartu  
lekukoa 

Gure fedea 
 ulertzen dugu 

Zer garen 
 iragartzen dugu 

Kulturak Jainkoaz 
hitz egiten digu 

Gelditu eta begiratu 

Eraberrituz 
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Proiektu bakoitzaren proposamen didaktikoa:

-  Proiektutako lana eta ebaluazio prozesua errazteko gako 
pedagogikoak 

- Ikaslearen material osoaren programazio didaktikoa

- Atalen garapena eta ebaluazioa

-  Ebaluatzeko tresnak, lana ebaluatzeko zenbait 
proposamenekin

-  Ikaslearen liburuko orrialdeak ustiatzea: jardueren 
ebazpenak, iradokizun metodologikoak, sakontzeko 
jarduerak, proiektuaren esperientzia, motibazioa, Bibliako 

testuak eta irakaslearentzako informazioa

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

- Proposamen didaktikoaren PDFa

- Programazioak

- Audioak (proiektuetako abestiak)

- Aniztasunaren trataera: horma irudiak

•  Formatu handiko horma irudiak, proiektuko 
zenbait alderditan sakontzeko

•  Laminak eranskailuekin eta gometsekin, 
ikaslearen materialekin batera erabiltzeko

• Arte laminak, horma irudiko lanean sakontzeko

•  Kartak, jolasteko eta ikasgelan ikasteko

Proiektu bakoitzerako 32 orrialdeko koaderno 
bat. Bertan jasota datoz azken produktua 
sortzeko eman beharreko urratsak

Ikaslearen materiala

Ikasgelarako materiala 

Irakaslearen materiala

Proiektu bakoitzeko materialak

18 proiektu 6 ikasmailetarako. Ikasmaila bakoitzerako 3 proiektu eskaintzen dira.
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Maila Proiektuaren izenburua Funtsezko edukiak

LMHko  
1. maila

Jesusentzako scrapbook bat Jesusen bizitza 

Mirariak lurpean Sorkuntzaren edertasuna mirestea 

Espirituz sukaldean arituko gara Igandeko jai alaiak partekatuko ditugu 

LMHko  
2. maila

Sorpresen zain Abendualdia, itxaronaldia 

Zentzumenentzako museoa Sinbolo kristauak. Bataioa 

Lapbook genealogikoa Gure historiaren garrantzia. Patriarkak

LMHko  
3. maila

Aingeru anonimoak Laguntasuna, doakotasuna, otoitza 

Pateran Sinain zehar Moises, exodoa, salbazioaren istorioa 

Nor da nor? 
Jesusen dizipuluak eta lehen komunitate  

kristaua  

LMHko  
4. maila

Azken gudua Ongiaren eta gaizkiaren arteko gatazka 

Mundua hankaz gora Erreinuaren balioak 

Jai ahaztezina Eukaristia, Pazkoa 

LMHko  
5. maila

Aldatu zure ikastetxea 
Profetak. Konpromisoaren eta  

solidaritatearen garrantzia

Zure craft mundua Biblia. Agindutako lurra eta Erreinua 

Azken talka Bizitzaren zentzua. Bokazioa 

LMHko  
6. maila

Emozioak agertokira Zoriontasuna bilatzea. 
Emozioak 

God Talent Jasotako jakinduria. Jakinduria liburuak.  
Eliza

Youtuberrak egun batez Nor da Jesus Nazaretekoa? 
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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




