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1. SARRERA

LOMCE Hezkuntza-legeak irakasleen zereginari buruzko hausnarketaeta berrikuspen-epealdi berria irekitzen du, sortzen ari diren eta egungo
errealitatean indarrean dauden arazoak prebenitzeari eta horietan esku
hartzeari lagunduz. Zentzu horretan, 33. edizio honen gaia, eskolako
elkarbizitzaren hondamena eta ikasleen arteko jazarpena, berria ez
izanagatik, hezkuntzaren erronkarik garrantzitsu eta funtsezkoenetako
bat da. Hezkuntza-komunitateko elkarbizitzari lagunduko dioten gutxieneko balio zibikorik gabe, ez dago hezterik.
Nola jasotzen du LOMCE-k eskolako elkarbizitza? Lege honen Hitzaurrearen arabera, edizio honetako gaiaren funtsezko printzipioei buruzko
zati adierazgarri batzuk ekarriko ditugu hona:

"Ikasleak dira hezkuntzaren erdigunea eta funtsa. Ikaskuntzak, eskolan, pertsona
autonomoak, kritikoak, pentsaera propiodunak trebatzeko helburua izan behar du.
Banakakoari dagokionez, hezkuntzak garapen pertsonala eta integrazio soziala
garatzea dakar. Hezkuntza-mailak, hein handi batean, bizi-ibilbidearen helburuak
eta itxaropenak ezartzen ditu, nola alor profesionalean, hala pertsonalean ere,
baita pertsona bat bere helburuak arrakastaz erdiesteko gaitzen duten ezagutza-,
baliabide- eta tresna-multzoa ere.
Kalitatezkoa, inklusiboa, integratzailea eta zorrotza den hezkuntza-sistema batek
bakarrik bermatzen du aukera-berdintasuna, eta ikasle bakoitzak bere potentzialtasunak ahal beste garatzeko aukera egikaritzen du. Kalitateak bakarrik egikaritu
ahal izango da Espainiako Konstituzioaren 27.2. artikuluak agintzen duena:
Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen betea izango da, elkarbizitzaren printzipio demokratikoen eta oinarrizko eskubide eta askatasunekiko errespetuan.

Eskolak, eta eskola publikoak bereziki, bere historiako une guztietan gertatuz joan
diren eta saihestu ezinak diren injustizia- edo degradatze-egoeren aurka egitean
aurkitu du bere egiteko nagusia. Eskola modernoa heziketaren jagole izan da justizia
sozialaren eta ongizatearen utopia gisa.
(...) Nabarmendu beharra dago erkidego baten kalitate demokratikoaren
hobekuntzak, halabeharrez, bere hezkuntza-sistemaren hobekuntza beharrezkoa
duela. Demokrazia geroz eta konplexuago eta parte-hartzaileago batek geroz eta
herritar arduratsu eta formalagoak eskatzen ditu. Egungo hezkuntza-mailak
igoaraztea funtsezko erabakia da elkarbizitza baketsua bultzatzeko eta gizartearen
garapen kulturalerako.
Hezkuntza da eraldaketaren gakoa; hori lortzeko, pertsona aktiboak hezi behar
dira, beren buruarengan konﬁantza dutenak, jakin-minez beterikoak, ekintzaileak
eta berritzaileak, kide diren gizartean parte hartzeko irrikaz egongo direnak, balio
indibiduala eta kolektiboa sortu nahi dutenak, eta ahaleginaren eta sariaren
arteko orekaren balioa norberarena balitz bezala onartzeko gai direnak.

(...) Txikiak

garenetik zeharkako gaitasunak landu behar ditugu, adibidez,

pentsamendu kritikoa, aniztasunaren kudeaketa, sormena edo komunikatzeko
gaitasuna, baita funtsezkoak diren jarrerak ere; esate baterako, norberarekiko
konﬁantza, gogoa, konstantzia eta aldaketaren onarpena.

(...) Modu berean,

"hezkuntza-sistemak modu garden eta ekitatiboan saritzen duela
hezkuntzako helburuen bidez lortzen den errendimendua eta
bereziki aintzat hartzen duela ingurunea hobetzen laguntzeko ekarpena".
"Lege

organiko

honek

defendatzen

duen

aldaketa

metodologikoaren

testuinguruan zeharka aztertzen da premia hori, oinarrizko hezkuntzako ikasgai
guztietan gehitzen baita hezkuntza zibiko eta konstituzionala. Hala, gaitasun sozial
eta zibikoak eskuratzea irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren prozesuen eguneroko
dinamikan sartuko dira eta, modu horretara, plangintza bateratu baten bidez,
transferitzeko eta orientatzeko duen aukera indartuko da."

Hori dela eta, edizio honetan egingo duten lanak desgaitasuna duten eta
ez duten ikasleei eragiten dien hezkuntza-behar bati erantzuten dio.
Parekoen arteko harreman-arazoek arazo larriagoak sor ditzakete,
eskola-jazarpena

edo

ziberjazarpena,

besteak

beste.

Horregatik,

ezinbestekoa da zera sustatuko duen lana planteatzea: ikastetxeetako
geletan

elkarbizitza,

errespetu,

berdintasun,

elkartasun

eta

elkarrizketa-giroa; trebetasun sozialak eta emozioak lantzea; eskubideen
balioen, enpatiaren, etikaren, moraltasunaren garapena aintzat hartuko
duena; arazoei aurre egiteko eta ebazteko trebetasunak sustatuko dituena,
etab. Modu berean, ezinbestekoa da ikaslearen nortasun pertsonala
lantzea, auto-kontzeptuaren bidez, auto-estimuaren bidez, sormenaren
bidez...

2. LEHIAKETAKO HEZKUNTZA-MATERIALA
Murtziako Unibertsitateko Hezkuntzaren Psikologia Fakultateko Fuensanta Cerezo
doktorearen eskola-jazarpenari buruzko aditu-taldeak edizio honetako helburuak,
edukiak, jarduerak eta materialak planteatu ditu, ekimen honetan sartu eta parte
hartuko duzuen irakasle guztiei zuen ikasgaietan elkarbizitza hobetzea eta
pertsonen arteko harremanak gehitu ditzazuen, une oro LOMCE-n jasotzen diren
gaitasunetatik eta edukietatik abiatuta. Hala, alderdi horiei zeharkako edukietatik
heldu dakiekeela uste dugu, tutoretza-klaseetan, honako ardatz hauen bitartez:
Pertsona izaten irakastea; Elkarbizitzen irakastea eta Portatzen irakastea. Modu
berean, ezinbestekoa da eskola-curriculumetik ezartzea; ikasgelan
Oinarrizko Gaitasun ezberdinen bitartez lan daiteke, batez ere
aniztasunari

erantzuna

emanez

(etnikoa,

sexuala,

desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...). Ardatzetako
bakoitzaren

barruan

trebetasunak

eta

planteatzen da:

nabarmendutako

gaitasunak

garatzea

• Pertsona izaten irakastea: gizarte-interakziorako trebetasunak, sentimenduekin eta
emozioekin loturiko trebetasunak, pertsonen arteko gatazkak ebazteko trebetasunak, etab.

• Elkarbizitzen irakastea: elkarrizketa, berdintasuna, elkartasuna, errespetua eta elkarbizitza
sustatzea, elkarbizitza-arazoak prebenitzeko.

• Portatzen irakastea: Elkarlaneko jarduerak sustatzea, gai moralak eta etikoak lantzea,
trebetasun sozialak.

Eskolako elkarbizitza curriculumeko edozein alorretik lan daiteke, baita tutoretzako
ekintza-plan bat diseinatuz ere, irakasleak eta senideak sartuta, modu horretan pertsonen
arteko harremanak hobetzea bultzatuz eta errespetuzko klima zibikoari lagunduz. Hala
eskolako bizikidetza ere sustatuko da, ikasleen artean ezberdintasunak egotea saihestuz,
eskola-jazarpena edo bullying-a ekar dezaketen bazterketa-egoerarik ez eragiteko. Hala ere,
zehatzago, Lehen Hezkuntzako curriculumarekiko lotura azalduko dugu:

BATXILERGOKO IKASGAIAK

ARDATZ OROKORRAK
Matematikak Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Gizarte zientziei aplikatutako
matematikak. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Euskal Hizkuntza eta Literatura
Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Lehen Atzerriko Hizkuntza Batxilergoko
1. eta 2. mailak
Latina. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Artearen funtsak. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Filosoﬁa. Batxilergoko 1. maila
Espainiako Historia. Batxilergoko 2. maila

AUKERAKO ARDATZAK

AUKERAKO ARDATZAK

IKASGAI ESPEZIFIKOAK

Biologia eta Geologia. Batxilergoko 1. maila

Azterketa musikala Batxilergoko 1. eta 2. mailak.

Biologia. Batxilergoko 2. maila

Bigarren atzerriko hizkuntza Batxilergoko 1. eta 2. mailak

Geologia. Batxilergoko 2. maila

Teknologia industriala. Batxilergoko 1. eta 2. mailak

Fisika eta Kimika. Batxilergoko 1. maila

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.
Batxilergoko 1. eta 2. mailak

Fisika. Batxilergoko 2. maila
Kimika. Batxilergoko 2. maila
Marrazketa Teknikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Greziera. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Ekonomia. Batxilergoko 1. maila
Enpresaren ekonomia. Batxilergoko 2. maila
Literatura unibertsala. Batxilergoko 1. maila
Mundu garaikidearen historia. Batxilergoko 1. maila
Artearen Historia. Batxilergoko 2. maila
Filosoﬁaren historia. Batxilergoko 2. maila
Geograﬁa. Batxilergoko 2. maila
Ikus-entzunezko kultura. Batxilergoko 1. eta 2. mailak.
Arte eszenikoak (Batxilergoko 2. maila).
Diseinua. Batxilergoko 2. maila

Marrazketa artistikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Marrazketa Teknikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Heziketa Fisikoa
Anatomia aplikatua Batxilergoko 1. maila
Kultura zientiﬁkoa Batxilergoko 1. maila
Bolumena. Batxilergoko 1. maila
Musika-lengoaia eta praktika. Batxilergoko 1. maila
Lurreko eta Ingurumeneko Zientziak. Batxilergoko 2. maila
Administrazio eta Kudeaketaren funtsak. Batxilergoko 2. maila
Musikaren eta dantzaren historia. Batxilergoko 2. maila
Irudia eta soinua Batxilergoko 2. maila
Irudia eta soinua Batxilergoko 2. maila
Adierazpen graﬁko-plastikoko teknikak. Batxilergoko 2. maila
Filosoﬁaren historia. Batxilergoko 2. maila

3. BATXILERGOKO CURRICULUMAREKIKO LOTURA
3.1. HELBURUAK
Ikasleen arteko elkarbizitzaren garapenak Hezkuntza Sistemako Batxilergoko etapan
ezarritako helburuak lortzea laguntzen du, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren eta
Batxilergoaren oinarrizko curriculuma ezartzen duen abenduaren 26ko 1105/2014 Errege
Dekretuaren artikuluan jasotzen den moduan. Oro har, Batxilergoaren helburua hau dela
jasotzen da:

"ikasleei

egiteko

sozialak

garatzeko

eta

bizitza

aktibora

erantzukizunez eta gaitasunez gehitzeko modua emango dieten
prestakuntza, heldutasun intelektuala eta giza heldutasuna
ematea. Halaber, ikasleak goi-mailako hezkuntzara sartzeko
trebatuko ditu".

Lehiaketa honetan parte hartzeak irakaslearen hezkuntza-ekintzari
mesede egingo dio gelan, ikasleen bizipenak integratuz eta bere
lan-erritmoetara egokituz, ikasgai bakoitzaren barruan.

3.2. GAITASUNAK
Bigarren

Hezkuntzako

eta

Batxilergoko

oinarrizko

curriculuma

ezartzen duen otsailaren 28ko 1105/2014 Errege Dekretuak, 2.
artikuluan (172. orr.) hain zuzen ere, honako oinarrizko gaitasun hauek
ezartzen ditu:

1

Hizkuntza-komunikazioa.

2

Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta Teknologiako Oinarrizko
Gaitasuna.

3

Gaitasun Digitala.

4

Ikasten ikastea.

5

Gaitasun Sozialak eta Zibikoak.

6

Ekimenaren Sena eta Sen Ekintzailea.

7

Kontzientzia eta Adierazpen Kulturalak.

ONCE Lehiaketako oinarriek gaitasun horiek guztiak bereganatzea sustatzen dute,
edukiaren

aldetik

izan,

erabilitako

metodologiarengatik,

edo

proposatutako

jarduerengatik. Hala ere, hirugarrenetik zazpigarrenera bitartekoak azpimarratuko
ditugu.
Hizkuntza-komunikazioaren garapena egongo dela aintzat hartuko dugu,
ahozko adierazpenaren bitartez, adostasunera heltzeko elkarrizketaren bidez eta
adierazpen idatzia mini-laburmetraia lagunduko duen gidoiaren bitartez.
Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta Teknologiaren Oinarrizko Gaitasuna
mini-laburmetraia sortuz martxan jarriko dira, izan ere espazioetarako neurri egokienak,
irudiei eskainitako proportzionaltasunak eta ﬁlm laburra egiteko teknikak, materialak
eta programak aintzat hartu beharko dira-eta.
Gaitasun Digitala edizioaren tratamenduaren, muntaketaren bitartez landuko
da, eta ONCE plataformara bidaliz.

Bullying kontzeptuari buruzko hausnarketa eta eskola-jazarpeneko egoerak behatu eta
aztertzea, baita nork bere buruan halako egoerak saihesteko eta geldiarazteko moduak ezagutzeak
Ikasten Ikasteko gaitasuna garatzea dakar.

Gaitasun soziala eta Zibikoa da gehien lantzen direnetako bat, izan ere mini-laburmetraia
egitean elkarlanak, errespetuak eta tolerantziak berezkoak dituzten trebetasun sozialak erabili behar
baitira, ikasleen aniztasunari dagokionez (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...),
ikasleen integrazioari lagunduz.

Ikasleak besteari laguntzeko ekimen prosozialetan inplikatzeko gai direla ezagutzeak, ideiak
proposatuz eta proposatutako proiektua burutuz, bere gaitasun zibikoaz gain, bere Ekimen Sena eta
Sena Ekintzailea sustatzen laguntzen dute.

Azkenik, Kultura Kontzientzia eta Adierazpideen Gaitasuna adierazpen-askatasuna errespetatuz,sormena sustatuz, kritikak onartzen ikasiz eta ﬁlm laburrean eskola-jazarpeneko egoeren salaketa
ikuspuntu artistiko-kulturaletik adieraziz landuko da.

3.3. HELBURUAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko curriculuma
ezartzen duen abenduaren 26ko 1105/2014 Errege Dekretuaren 11. artikuluak
ikasleengan zera ahalbidetuko duten trebetasunak garatzen lagunduko die:
a)

Bizikidetzarako balioak eta arauak ezagutu eta balioestea, horiekin

bat etorriz jarduten ikastea, herritartasuna modu aktiboan gauzatzeko prestatzea
eta giza eskubideak eta gizarte demokratiko batek berezkoa duen aniztasuna
errespetatzea.
b)

Banakako eta taldeko lan-ohiturak, ikasketan ahalegin- eta

ardura-ohiturak garatzea, baita norberarekiko konﬁantzazko jarrerak ere, sen
kritikoa, ekimen pertsonala, jakin-mina, interesa eta sormena ikaskuntzan eta sen
ekintzailea.
c)

Gatazkak modu baketsuan ebazteko eta saihesteko trebetasunak

bereganatzea, familiaren esparruan eta etxean autonomiaz aritzeko modua
emanez, baita harremanak dituzten gizarte-taldeetan ere.
d) Kultura ezberdinak eta pertsonen arteko ezberdintasunak errespetatzea,
ezagutzea eta ulertzea, baita eskubide-berdintasuna eta gizon-emakumeen
berdintasuna eta desgaitasuna duten pertsonak ez baztertzea ere.
e)

Gaztelania ezagutu eta egoki erabiltzea eta, halakorik badago, baita

Autonomia Erkidegoko hizkuntza kooﬁziala ere eta irakurtzeko ohitura garatzea.
f)

Atzerriko hizkuntza batean gutxienez mezu errazak adierazi eta

ulertzeko eta eguneroko egoeretan aritzeko modua emango dien oinarrizko
komunikazio-gaitasuna bereganatzea.

3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA
g) Oinarrizko gaitasun matematikoak garatzea eta oinarrizko
kalkulu-eragiketak egitea, geometria-ezagutzak eta balioespenak eskatzen
dituzten buruketak ebazten ikasten hastea, eta eguneroko bizitzako egoeretan
aplikatzeko gai izatea.
h)

Natura-zientzia, Gizarte-zientzia, Geograﬁa, Historia eta Kulturaren

oinarrizko alderdiak ezagutzea.
i)

Ikaskuntzan Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

erabiltzen hastea, jasotzen eta egiten dituzten mezuen aurrean sen kritikoa
garatuz.
j)

Irudikapen eta adierazpen artistiko ezberdinak erabiltzea eta ikusizko

eta ikus-entzunezko proposamenak egiten hastea.
k)

Higienea eta osasuna balioestea, norbere eta besteen gorputza

onartzea, ezberdintasunak errespetatzea eta gorputz-heziketa eta kirola garapen
pertsonala eta sozialari laguntzeko bitarteko gisa erabiltzea.
l)

Gizakiaren gertuko animaliak ezagutu eta aintzat hartzea eta horiek

zaintzeari lagunduko dioten jokabideak hartzea.
m) Nortasunaren esparru guztietan eta besteekiko harremanetan gaitasun
afektiboak garatzea, baita indarkeriaren aurkako jarrera ere, edonolako
aurreiritzien aurkakoa eta estereotipo sexisten aurkakoa.
n) Bide-heziketa eta traﬁko-istripuak saihesten lagunduko duten
errespetuzko jarrerak sustatzea.
La participación en este concurso favorecerá la acción educativa del profesor en el aula, al
integrar las experiencias y aprendizajes del alumnado y adaptarse a sus ritmos de trabajo
dentro de cada materia.

Lehiaketa honetan parte-hartzeak aurrez azaldutako Batxilergoko a, b, c, d,e, g,h, j, k eta l
helburu orokorrak lortzen lagunduko du.

3.4. EDUKIAK
LOMCEk (Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege
Organikoak) ezarritako edukien arabera, Batxilergoko etaparako eskola-jazarpena
prebenitzeari buruzko edukiekiko lotura ezarri da, hainbat ikasgaitan: Hasteko eduki
horiek zein ikasgaitan landu daitezkeen azalduko da, baita LOMCEk horietako
bakoitzerako ezarritako hezkuntza-helburua ere. Ondoren, taula moduan, ikasgai
bakoitzeko

LOMCE

edukien,

eskola-jazarpen

eta

ziberjazarpenaren

eta

praktika-txosten eta unitate didaktikoei dagozkien dokumentuetan zehaztuko diren
jardueren arteko lotura aurkeztuko da.

IKASGAIEN LOMCE HELBURUA
• Matematikak Batxilergoko 1. eta 2. mailak: inguruan daukagun mundua
begiratzeko eta interpretatzeko modua osatzen dute, sormen-gaitasuna islatzen
dute, kontzeptuak eta argudioak zehaztasunez adierazten dituzte, ikasten ikasteko
gaitasunari laguntzen diote eta izaera instrumentala dute, prozesu zientiﬁkoan eta
teknologikoan batez ere, eta indar gidari gisa kulturaren eta zibilizazioen garapenean.
• Gizarte zientziei aplikatutako matematika. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: ezagutza
bereganatu eta indartzea, gizarte-fenomenoei buruz hausnartzeko eta arrazoitzeko
gaitasuna garatzen dute eta tresna egokiak eskaintzen dituzte bere jokabidearen
inguruan planteatzen diren hipotesiak irudikatzeko, modelizatzeko eta
kontrastatzeko. Gaur egun matematika da gertakari behagarriak ezagutza eta
informazio bilakatzeko tresna nagusia. Areago, hizkera formala erabiltzeak,
matematikarenak adibidez, gertakari horiek argudiatzea eta azaltzea errazten du,
baita ezagutzak zehaztasunez komunikatzea ere.
• Euskal Hizkuntza eta Literatura Batxilergoko 1. eta 2. mailak: ikasleen
komunikazio-gaitasuna garatzea, bere alderdi guztietan ulertua: pragmatikoa,
soziolinguistikoa eta literarioa; eta familia-, gizarte- eta lan-bizitzako edozein egoera
komunikatibotan behar bezala aritzeko beharrezkoak diren tresnak eta ezagutzak
ematea.
· Lehen Atzerriko Hizkuntza Batxilergoko 1. eta 2. mailak: bere garapenerako akuilu
diren hainbat testuinguru eta egoeratan integratzeko eta parte hartzeko prestatuago
egotea, eta aukera hobeak alor pertsonalean, publikoan, hezkuntzakoan edo
akademikoan, okupazionalean eta profesionalean.
• Latina. Batxilergoko 1. eta 2. Mailak: ikasleak hizkuntza eta kultura latinoaren
funtsezko alderdiak ezagutzera gerturatzea, aldi berean horiek betetzen duten
egitekoa nabarmenduz, hizkuntza erromantzeen eta mendebaldeko kulturaren
jatorri eta funtsa direnez.

• Artearen funtsak. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: aurreko objektu kulturalak
aurkeztea, balioestea eta aitortzea, ondoren arte-sormenaren funtsari buruzko ideia
propioaren oinarri ahal bezain sendoak ezartzeko.
• Filosoﬁa. Batxilergoko 1. maila: ikasleek bere burua eta bere mundua ulertzea,
horretarako tresna teorikoak zein praktikoak eskainiz.
• Espainiako Historia. Batxilergoko 2. maila: herritar arduratsuak, bere eskubide eta
betebeharren jakitunak trebatzeko ekarpen erabakigarria egiten du, jasotako
ondarearen eta etorkizuneko belaunaldiekiko konpromisoaren berri izanik.
• Biologia eta Geologia. Batxilergoko 1. maila:
kultura zientiﬁkoa bereganatzea,
eragile aktibo gisa identiﬁkatzea eta bere inguruaren garapena beren jardunbideen
eta ezagutzen mendekoa izango dela aitortzea.
• Biologia. Batxilergoko 2. maila: ikasleen prestakuntza zientiﬁkoa lagundu eta
sustatzea eta metodo zientiﬁkoa ohiko lan-tresna gisa indartzea.
• Geologia. Batxilergoko 2. maila: Lurraren eta gertakari eta prozesu geologikoen
funtzionamendua ezagutzea eta ulertzea, kasu askotan bizi-baldintzak hobetzen esku
hartu ahal izateko.
• Fisika eta Kimika. Batxilergoko 1. maila: ikasleari etorkizunari arrakastaz aurre
egiteko modua emango dioten tresna espeziﬁkoak eskaintzea, gaitasun zientiﬁkoari,
teknologikoari eta berritzaileari lotutako garapen ekonomiko eta sozialean parte
hartuz.
• Fisika. Batxilergoko 2. maila: ikasleei azterketa- eta errekonozimendu-tresna
eraginkorra eskaintzea, bere helburuez harago doan aplikazio-esparruaz. Ikasgai
honek, zalantzarik gabe, gaitasun gakoak garatzen laguntzen du: esperientziak
burutzeko talde-lanak ikasleei balio zibikoak eta sozialak sustatzen lagunduko die;
testu zientiﬁkoen azterketak irakurtzeko ohitura, ikasketaren autonomia eta sena
kritikoa indartuko ditu; gaitasun matematikoaren garapena ﬁsikak berezkoa duen
dedukzio formalaren bitartez indartuko da; eta gaitasun teknologikoak tresna
konplexuagoak erabiliz sendotuko dira.
• Kimika. Batxilergoko 2. maila: ezagutza zientiﬁkoa probetatik abiatuta galderak
identiﬁkatzeko eta ondorioak lortzeko erabiltzea, mundu naturala eta giza jarduerak
bertan eragiten dituen aldaketak ulertzeko eta horiei buruzko erabakiak hartzen
laguntzeko; zientzia eta teknologia, gaur egun, gizartearen ongizatearen oinarrian
daude.

• Marrazketa Teknikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: diseinatzen ari dena
bistaratzeko ideien alderdi bisualak eta formak erabiltzen dituzten ikerketa-prozesu
eta proiektu guztietako komunikabidea eta, hala badagokio, egin nahi dena argi eta
zehatz deﬁnitzeko, hau da, hizkuntza unibertsal gisa bere bi komunikazio-mailetan:
kodetutako informazioa ulertu edo interpretatzea eta adieraztea edo hartzaileek uler
dezaketen informazioa ematea.
• Greziera. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: Greziako literatura-tradizioko jatorrizko
testurik garrantzitsuenetako batzuk zuzenean irakurtzea, horien bitartez ondare
klasikoa deritzonaren zati handia heldu zaigu-eta; antzinako Greziako pentsamendua
eta kultura bertatik bertara ezagutzea, mendebaldeko zibilizazioaren oinarria osatzen
dutenez gero.
• Ekonomia. Batxilergoko 1. maila: inguruan dugun mundua antzemateak eta
ezagutzeak eta giza harremanak aztertzeak eta sakontzeak, ikuspuntu mikro eta
makroekonomikoetatik, testuinguruko aldagaiak barne hartuta; ekonomian eta
enpresaren munduan erabili ohi diren kontzeptuak ulertzea errazten du.
• Enpresaren ekonomia. Batxilergoko 2. maila: enpresen antolaketa eta
administrazio modernoa aztertzen aurrera egitea, ikuspegi osatu eta eguneratuaz.
• Literatura unibertsala. Batxilergoko 1. maila: nortasun propioaren ulermenean
sakontzea, banakakoan zein kolektiboan, baita mundu garaikidearen errealitatea
kritikoki balioestea ere.
• Artearen Historia. Batxilergoko 2. maila: artelana giza adimenaren, sormenaren eta
jardunaren ondoriozko produktu gisa ulertzea, denboran zehar hainbat gizarte eta
kulturatan modu desberdinetara adierazita.
• Filosoﬁaren historia. Batxilergoko 2. maila: pentsamendu kritiko eta propiorako
gaitasuna duten pertsona autonomoen heziketan laguntzen du; garapen pertsonala
eta nortasun propioa garatzen laguntzen du, murgilduta dagoen prozesu sozial,
kultural eta ekonomikoetan eta gaur egungo gizartearen aldaketetan parte hartzeko
gaitasun handiagoa ahalbidetuz; baina, gainera, ikasteko gaitasuna garatzeko ekarpen
aktiboa egiten du, ikasleei jarduera konplexuak garatzeko beharrezkoak diren
gaitasunak eta trebetasunak eta bizi osoan zehar ikasteko gaitasuna bereganatzeko
modua emanez; heziketaren lau printzipio unibertsalei erantzuten die, beraz:
unibertsaltasuna, gizatasuna, zibiltasuna eta autonomia, heziketa integralari
lagunduz.
• Geograﬁa. Batxilergoko 2. maila: gizartearen barruko erantzukizunaren
ideia helaraztea, izan ere gizakia baita inguru naturala eraldatzeko eragile
nagusia denez; modu horretan, ikasgai honek balioetan hezten sakonki parte
hartzen du.

• Ikus-entzunezko kultura. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: ikasleak bere irudi propioak
eta ikus-entzunezko produktuak sortzen hasi araztea.
• Arte eszenikoak (Batxilergoko 2. maila): banakakoaren prestakuntza integrala
bultzatzea eta prestakuntza humanistiko eta artistikoan sakontzea.
• Diseinua. Batxilergoko 2. maila: ikasleak ingurua ulertu eta gozatzeko trebatzea,
baita sormena eta pentsamendu dibergentea garatzeko ere, estimulu berdin baten
aurrean .erantzun anitzak sortzeko gaitasuna bultzatzen duenez.
• Azterketa musikala Batxilergoko 1. eta 2. mailak: musikagileek historian zehar
erabili izan dituzten egitura ezberdinetan sakontzea, kasu askotan ereduzko formak
edo forma historikoak deritzenak sortu dituzte-eta; forma musikala eratzen duten
elementuak aztertzea, bere eboluzioa eta historian zehar lanek publikoarekiko
komunikazioa bilatzeko egitura nola bilatu duten.
• Bigarren atzerriko hizkuntza Batxilergoko 1. eta 2. mailak: Ikaslearengan mundu
errealeko egoera espeziﬁkoetan komunikatzeko modua emango dioten jarrerak,
ezagutzak eta trebetasunak integratzeko eta jokoan jartzeko gaitasuna garatzea.
• Teknologia industriala. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: gure ikasleen prestakuntzan
funtsezko egitekoa betetzea gizarte honetan, inguru horretan modu naturalean
zientziak eta teknikak bat egiten baitute. Teknologiak gauzak egiteko modua
ezagutzeari erantzuten dio, baita zergatik egiten ditugun ere; hori naturaren eta
teknikaren munduaren egiten jakitearen artean dago.
• Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak. Batxilergoko 1. eta 2. mailak:
ikasleak egokitzapen-esparru batean aritzeko prestatzen du; epe laburrean zahartuta
geratuko diren tresnen erabileran oinarritutako alfabetatze digital hutsetik harago,
beharrezkoa da bizi arteko ikaskuntza iraunkorra errazteko ezagutzak, trebetasunak
eta gaitasunak eskaintzea; hala, ikasleak IKTen alorrean sortuz doazen eskariei
egokitzeko gaitasuna bereganatuko dituzte.
• Marrazketa artistikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: ezagutza teorikoak, teknikoak
eta estetikoak dakartzate, pentsamendu dibergentea sustatuz. Ikasketa estetikoa
oinarri teorikoen eta praktikoen gainean egin behar da, sormena, ikertzeko sena eta
etengabeko prestakuntza sustatuz.
• Marrazketa Teknikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak: ikasleei geroz eta
konplexuagoa den munduan graﬁkoki objektibotasunez komunikatu ahal izateko
beharrezkoak diren gaitasunak eskaintzea; gaur egungo eta etorkizuneko beharrak
ebatziko dituzten produktuak diseinatzea eta fabrikatzea eskatzen du horrek.

• Heziketa Fisikoa: pertsonengan mugitzeko trebetasuna garatzea, batez ere
mugimendu-jokabideari loturiko ezagutzak, prozedurak, jarrerak eta sentimenduak
integratzea bezala ulertuta; hori lortzeko praktika hutsa ez da nahikoa; aldiz,
beharrezkoa da jarrerak, gorputzari, mugimenduari eta inguruarekiko harremanari
erreferentziatutako balioak indartuko dituen azterketa kritikoa; horrela ikasleak bere
mugimendu-ekintzak kontrolatu ahal izango ditu, eta zentzua eman ahal izango die,
ekintza horiei loturiko pertzepzio-, emozio- eta kognizio-alderdiak ulertu eta horiei
loturiko sentimenduak kudeatu, baita zeharkako ezagutzak eta trebetasunak
integratu ere, esate baterako talde-lana, joko garbia, arauekiko errespetua eta
segurtasuna, besteak beste.
• Anatomia aplikatua Batxilergoko 1. maila: giza gorputza eta giza motrizitatea
ulertzea, gorputzaren adiearzpen artistikoei eta osasunari lotuta.
• Kultura zientiﬁkoa. Batxilergoko 1. maila: herrialde baten garapen soziala,
ekonomikoa eta teknologikoa, mundu geroz eta lehiakor eta globalizatu batean duen
posizioa, baita herritarren ongizatea ere informazioaren eta ezagutzaren gizartean,
bere prestakuntza intelektualaren mende daude eta, besteak beste, bere kultura
zientiﬁkoaren mende.
• Bolumena. Batxilergoko 1. maila: gizakiak sortutako objektuetako askoren forma,
tamaina, kolorea eta akabera neurri handi batean eraikitzeko erabilitako materialen
araberakoa, funtzioaren, erabileraren eta inguru kulturalaren araberakoa edo eman
nahi dizkiegun esanahi eta balioen araberakoa dela ulertzeko trebatzen du.
• Musika-lengoaia eta praktika. Batxilergoko 1. maila: ikasleek aurreko
heziketa-etapan jasotako musika-trebakuntzaren jarraipentzat jotzen da, kultura
musikal sendoa bereganatzen lagunduko duten ezagutzak eta trebetasunak
testuinguru anitzetan autonomiaz garatu eta aplikatzeko modua emanez.
• Lurreko eta Ingurumeneko Zientziak. Batxilergoko 2. maila: garapena eta
ingurumena integratuko dituzten soluzioak formulatzen laguntzea, gure planetaren
kudeaketa jasangarria ahalbidetuz, ingurumen-arazo handiak saihesteko.
• Administrazio eta Kudeaketaren funtsak. Batxilergoko 2. maila: ikasleengan ideiak
proiektu bilakatzeko beharrezkoak diren trebetasunak sustatzea, negozio bat
abiarazteko eta etorkizuneko bideragarritasunerako aldagaiak sakon aztertuz.
• Musikaren eta dantzaren historia. Batxilergoko 2. maila: ikasleei bi diziplina horiek
artearen historian betetzen duten tokiaren ikuspegi globala ematea eta sorkuntzak
ulertzeko, aztertzeko eta balioesteko funtsak eskaintzea, baita epai estetiko propioak
ezartzeko irizpideak ere, eta ikuspegi kultural zabalagoak beregana ditzaten erraztea.

• Irudia eta soinua. Batxilergoko 2. maila: herritar kritikoak, arduratsuak eta autonomoak
presta daitezen sustatzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak kaudimenez eta
arduraz erabil ditzaten; prestakuntzan zehar hainbat ikus-entzunezko eta multimedia produktu
egiteko beharrezkoak diren komunikazio-gaitasunak, digitalak eta teknologikoak garatzea,
irizpide estetikoarekin eta sentiberatasun artistikoarekin.
• Psikologia. Batxilergoko 2. maila:
gizaki gisa heltzea, gurekin bizi direnen jokabidea
ulertzen eta bere bizitza pertsonalean eta lan-bizitzan ager daitezkeen auziak ebazteko
estrategiak garatzen.
• Adierazpen graﬁko-plastikoko teknikak. Batxilergoko 2. maila: ikasleek artistek historian
zehar erabili dituzten eta oraindik erabiltzen dituzten baliabideak, teknikak, metodoak eta
aplikazio instrumentalak ezagutzea eta aplikatzea.
• Filosoﬁaren historia. Batxilergoko 2. maila: pertsona autonomoak hezten laguntzen du,
pentsamendu kritiko eta propiorako gaitasunarekin; garapen pertsonalari eta nortasun propioa
eratzen laguntzen du, ikasleei bere existentziari eta garatzen den esparru sozialari buruzko
esanahi sakoneko galderak planteatuz; murgilduta dagoen prozesu sozial, kultural eta
ekonomikoetan eta gaur egungo gizartearen aldaketetan parte hartzeko gaitasun handiagoa
ematen zaie; gainera, ikasteko gaitasuna garatzeko ekarpen aktiboa egiten du.

4.1. IKASGAI ARDATZ OROKORRAK

4.1.1. Matematikak Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak

1. Blokea

2. Blokea

3. Blokea

Legearen edukiak
Arazoak
ebazteko
prozesuaren
planiﬁkazioa.
Praktikan
jarritako
estrategiak
eta
prozedurak:
bestelako
arazo
ezagunekiko
harremana, aldagaiak aldaraztea,
buruketa ebatzitzat ematea, etab.
Lortutako
emaitzen
azterketa:
Idatzizko txosten zientiﬁkoak idaztea
eta ahoz edota idatziz aurkeztea.

Analisia. Funtzio errealen graﬁkoak
interpretatzea eta irudikatzea, bere
ezaugarriak eta fenomeno
sozialekiko harremana aintzat hartuta.

Bullyingari buruzko edukiak

Bullyingari aplikatutako
prozesua.

Eskola-jazarpenari buruzko
estatistika interpretatzea.

Estatistika eta probabilitatea. Bi
aldagaien arteko balizko harremana
interpretatzea eta kuantiﬁkatzea.

4.1.2. Gizarte zientziei aplikatutako
matematikak. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak

1. Blokea

3. Blokea

Legearen edukiak
Arazoak ebazteko prozesuaren
planiﬁkazioa. Praktikan jarritako
estrategiak eta prozedurak:
bestelako arazo ezagunekiko
harremana, aldagaiak aldaraztea,
buruketa ebatzitzat ematea, etab.
Lortutako emaitzen azterketa:
Idatzizko txosten zientiﬁkoak idaztea
eta ahoz edota idatziz aurkeztea.

Funtzio errealen graﬁkoak
interpretatzea eta irudikatzea, bere
ezaugarriak eta fenomeno
sozialekiko harremana aintzat hartuta.

Bullyingari buruzko edukiak

Bullyingari aplikatutako
prozesua.

Eskola-jazarpenari buruzko
estatistika interpretatzea.

4. Blokea

Estatistika eta probabilitatea. Bi
aldagaien arteko balizko harremana
interpretatzea eta kuantiﬁkatzea.

4.1.3. Euskal Hizkuntza eta Literatura
Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak

1. Blokea

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Ahozko komunikazioa: entzutea eta
hitz egitea.

2. Blokea

Idatzizko komunikazioa: irakurtzea
eta idaztea.

3. Blokea

Hizkuntzaren ezagutza.

4. Blokea

Literatura-hezkuntza.

Komunikazioaren garrantzia,
bullying-egoerak salatzea,
eskubideen adierazpen
asertiboa...

Gaiari buruzko testuak

Esaldiak osatzea,
eskola-jazarpenaren aurkako
ONCE lehiaketako saioetako
jardueren gidoia.
Literatura-testuetan
elkarbizitzari loturiko balioak.

4.1.4. Lehen Atzerriko Hizkuntza Batxilergoko
1. eta 2. mailak
Blokeak

1. eta 3.
Blokeak

2. eta 4.
Blokeak

Legearen edukiak

Ahozko
eta
ulermena.

idatzizko

Bullyingari buruzko edukiak

testuen

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea:
adierazpena eta interakzioa.

Eskola-jazarpenari buruzko
testuak. Nazioarteko
sentsibilizatzeko kanpainak.

Gidoiaren itzulpena.

4.1.5. Latina. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak

Legearen edukiak

Hizkuntza, idazketa-sistemak,
morfologia. Kultura-ondarea.

Globala

Erroma: historia, kultura eta
zibilizazioa.

Testuak.

Bullyingari buruzko edukiak
Hizkuntzak komunikatzeko eta
pertsona gisa eboluzionatzeko
duen garrantzia. Hitzak ﬁlm
laburreko izenburuan eta
gidoian hitzak erabiltzea.
Herritartasuna eta
elkarbizitza Erroman,
ikastetxearekiko
paralelismoa.
Elkarbizitzari buruzko
glosarioa. Jatorri etimologikoa.

4.1.6. Artearen funtsak. Batxilergoko
1. eta 2. mailak
Blokeak

Denak

Legearen edukiak

Irudia eta artea edozein epealdi
historikotan.
Musika artean.
Zinema eta telebista.
Teknologia digitala.

Bullyingari buruzko edukiak
Aniztasun kulturala. Moden eta
irudi ﬁsikoaren tratamendua.
Sorkuntza artistikoaren papera
(mini-laburmetraia) arazo
sozialen tratamenduan
(jazarpena). Musika adierazteko
bide gisa. Zinemaren papera
indarkeriazko jokabideak
ikasten eta horien aurreko
sentiberatasuna galarazten.
Ziberbullyinga.

4.1.7. Filosoﬁa. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

Hausnarketa ﬁlosoﬁkoko argudioen
konposizio idatzia, baita ahozko
diskurtsoena ere, erretorikaren eta
argudiatzearen oinarrizko arauak
erabiliz.

3. Blokea

Egia, gauzen propietate gisa. Egia
ulertzearen, koherentziaren eta
egokitzearen propietate gisa.

Komunikazio-trebetasunak.
Nire egia, gure egia, gure
egia.

5. Blokea

Eboluzioaren inplikazio ﬁlosoﬁkoak.
Norbere nortasunaren eraikuntza.
Natura-kultura dialektika
antropogenesiaren prozesuan.
Filosoﬁa eta Biologia. Natura-kultura
dialektika giza nortasunaren
eraikuntza-prozesuan.

Bullying-dinamiketako rolak
Nortasuna.

Etika. Giza moralari buruzko teoria
nagusiak. Etika ekintza moralaren
hausnarketa gisa: izaera, kontzientzia
eta heldutasun morala. Errelatibismo
eta unibertsalismo morala.

6. Blokea

Elkarrizketaren eta proiektuak,
helburuak eta bitartekoak argudioekin
defendatzearen garrantzia.

Dagokigun gaian zentratuta.

Heziketa morala eta eskolako
elkarbizitza.

Komunikazio-trebetasunak.

Bizi- eta lan-proiektu baten diseinua.
Estetikaren papera pentsamendu
sortzaile eta berritzailearen
garapenean.

Aldatzeko eta hobetzeko
konpromisoa.

Etikaren garrantzia lanean
balio-sistema ezartzeko. Arrazoi
kritikoa giza ekintzaren erregulatzaile
gisa.

Auto-kontrola eta
jokabidearen erregulazioa.

4.1.8. Espainiako Historia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

0. Blokea

Metodo historikoa: iturriekiko eta
ikuspegi-aniztasunarekiko
errespetua.

Globala

Indarkeria erabiltzea une historiko
ezberdinetan lurraldeak
konkistatzeko eta berregituratzeko.
Gerra nagusiak.

11. Blokea

Francoren diktadura (1939-1975).

12. Blokea

Espainiako normalizazio demokratikoa
eta Europan integratzea (1975az
geroztik).

Bullyingari buruzko edukiak
Dokumentazio-iturri egokiak
bilatzearen garrantzia.
Gertakarien egiazkotasuna
bitartekaritza-prozesuetan.
Ikuspegi-aniztasuna, egia
bilatzeko inplikatutako
guztiak elkarrizketatzea, eta
jazarpen-ekintza
egiaztatzea.

Bizitzaren balio eskasa. Giza
eskubideak eta gizarte
demokratiko eta
ongizatearena gizartearen
lorpen nagusi gisa.
Botere-azpiratze harremanak
haustea, eskola-jazarpenaren
oinarria direnez.

Balio demokratikoak.

4.2. AUKERAKO ARDATZAK

4.2.1. Biologia eta Geologia. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

1. Blokea

2. Blokea

Legearen edukiak

Izaki bizidunen ezaugarriak eta
antolaketa-mailak.

Laborategiko praktikak
planiﬁkatzea eta burutzea.
Izaki bizidunen talde
nagusien sailkapena eta
izendapena.

Bullyingari buruzko edukiak
Humanizazio-prozesua,
animaliengandik bereizten gaituzten
ezaugarriak, jokabide instintiboaren
eta hausnarketa-jokabidearen
artean ezberdintzea. Jokatzeko
hautabideen aniztasuna.
Kode etikoa. Heziketa morala.

Hierarkizatutako harremanak
haustea.

4. Blokea
Faktore antropikoa
biodibertsitatearen
kontserbazioan.

5. Blokea

Landareen ingurunerako
egokitzapenak

6. Blokea

Animalien ingurunerako
egokitzapenak

7. Blokea

Teknologia berrien ekarpenak
gure planetaren ikerketan.

Pertsonen arteko harremanetan
kontserbatu/sustatu beharreko
alderdiak, aldatu beharrekoak.
Eskolako elkarbizitza hobetzeko
erantzukizuna.
Berdintasuna. Izaki bizidun guztiok
egokitu beharra daukagu. Denok
kalteberak gara. Denok
duintasunez bizitzeko eskubidea
dugu.

Ardura teknologikoa.
Ziberbullyinga.

4.2.2. Biologia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

Entzimak
edo
katalizatzaile
biologikoak: Kontzeptua eta funtzioa.

Lekukoen papera
jazarpen-egoerak
sustatzeko edo salatzeko.

3. Blokea

Geneen adierazpena. Transkripzio eta
itzulpen genetikoak prokariotetan eta
eukariotetan. Kode genetikoa
informazio genetikoan.

Indarkeriazko jokabidea ez da
genetikoa, ikasia baizik.
Erasoaren borondatea eta
intentzionaltasuna.

4. Blokea

Mikroorganismoak gaixotasunen
eragile gisa.

Ikastetxeko erasoen kopurua
oso txikia da, baina
elkarbizitza eta ongizate
komuna hondatzen duten
eragileak dira.

5. Blokea

Organismoen auto-defentsa.
Immunologia eta bere aplikazioak.

Elkarbizitza sustatzeko
neurriak eta bullyingari aurre
egiteko estrategiak.

4.2.3. Geologia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

7. Blokea

Arrisku geologikoak.

9. Blokea

Espainiako geologia. Domeinu
geologiko nagusiak.

Bullyingari buruzko edukiak
Elkarbizitzaren arriskuak.
Sentsibilizatzeko kanpainak.
Espainiako geologiaren eta
ikastetxearen arteko alderaketa.
Bullyinga maiz ematen den
tokiak. Tokien erabilera eta
erabilera okerra.

4.2.4. Fisika eta Kimika. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

1. Blokea

Legearen edukiak
Ikerketa-proiektua.

Bullyingari buruzko edukiak
Eskola-jazarpenaren aurrean
informazioa bilatzea eta
sentsibilizatzea.

2. Blokea

Disoluzioak: kontzentrazioa
adierazteko moduak, prestaketa eta
koligazio-propietateak.

Bullyinga isilarazitako arazoa
da.

7. Blokea

Dinamika. Indarrak.

Indarraren auto-kontrola eta
jokabide egokietara
bideratzea.

4.2.5. Fisika. Batxilergoko 2. maila
Legearen edukiak

Blokeak

Bullyingari buruzko edukiak

Jarduera zientiﬁkoa. Jarduera
zientiﬁkoak berezkoak dituen
estrategiak. Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologiak.

Eskola-jazarpenari aplikatuta.

3. Blokea

Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Eremu elektromagnetikoaren
elementuen eta bullying
dinamiken arteko analogia
ezartzea.

4. Blokea

Uhinak.

Uhin berri baten hedapena:
eskola-jazarpenaren aurkako ahotsa.
Isiltasunaren legea haustea.

5. Blokea

Optika geometrikoa. Sistema
optikoak: lenteak eta ispiluak.
Gizakiaren begia.
Ikusmen-akatsak.

Bestearen begirada berria.
Ezberdintasunaren aitorpena,
ispilua, nire auto-estimuaren isla.
Ezberdintasun bisualekiko
errespetua.

1. Blokea

4.2.6. Kimika. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Jarduera zientiﬁkoa

Prozesua eskola-jazarpenari
aplikatuta.

2. Blokea

Unibertsoko osagaien jatorria eta
eboluzioa. Elementuen sailkapena
Elementuen propietateak

Taula periodikoaren eta gelako
ikasleen arteko antzekotasuna.
Elementuen eta ikasleen
harremanek eta propietateak.

3. Blokea

Erreakzio kimikoak.

1. Blokea

Ekintza guztiekiko erreakzioak.
Beti ondorioak geratzen dira.

4.2.7. Marrazketa Teknikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak
Globala

Legearen edukiak
Irudikatze-sistemak,
normalizazioa.

Bullyingari buruzko edukiak
Eskola-jazarpeneko egoerak
irudikatzeko marrazketa. Arauen
garrantzia.

Griego. 1º y 2º Bachillerato
Blokeak

globala

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak
Hizkuntzak komunikatzeko eta
pertsona gisa eboluzionatzeko
duen garrantzia. Hitzak ﬁlm
laburreko izenburuan eta gidoian
hitzak erabiltzea.

Hizkuntza, idazketa-sistemak,
morfologia. Kultura-ondarea.

4.2.9. Ekonomia. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Lanaren banaketa teknikoa,
produktibitatea eta
interdependentzia.

Taldean aritzen, talentuen
aniztasuna balioesten, balioak giza
ekoizpen-gisa, etab. ikastea.

3. Blokea

Merkatuaren oreka.

Merkatuaren eta ikastetxearen
arteko antzekotasuna eta bullyingak
bertako orekan dituen ondorioak
aztertzea.

6. Blokea

Globalizazio ekonomikoaren
arrazoiak eta ondorioak
aztertzea eta balioestea, baita
nazioarteko erakunde
ekonomikoen papera ere horiek
arautzeko.

Eskola-jazarpenaren arrazoiak eta
ondorioak aztertzea eta balioestea,
baita ikusleen, irakasleen eta
senideen egitekoa jazarpenaren
erregulazioan.

2. Blokea

4.2.10. Enpresaren ekonomia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Enpresen
gizarteeta
ingurumen-erantzukizunaren
balioespena.

Ikastetxearen eta komunitatearen
ardura indarkeria salatzeko.

Enpresa txiki eta ertainen
garrantzia eta bere merkatuko
estrategiak aintzat hartzea.

Talentuen aniztasuna eta
identiﬁkazioa.

3. Blokea

Interes-gatazkak eta horiek
negoziatzeko bideak.

Gatazkak kudeatzea eta erabakiak
hartzeko prozesuak.

4. Blokea

Ekoizpen-prozesua, eﬁzientzia
eta produktibitatea.

Gelan pertsonen arteko
harremanak hobetzeko Plana
diseinatzea.

5. Blokea

Teknologiarik aurreratuenak
marketinean aplikatzea.

Arazoak konpontzea, trebetasun
sozialak.

1. Blokea

2. Blokea

4.2.11. Literatura unibertsala. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Prozesuak eta estrategiak.
Literatura unibertsalaren
epealdi eta mugimendu
handiak.

Bullyingari buruzko testuak
idaztea, literatura-teknika
ezberdinak erabiliz.

4.2.12. Mundu garaikidearen historia. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Proletariotza-harremanak,
Historiako gerra eta gatazka
nagusiak. Gertakarien
arrazoiak.
Munduko gerraren egitekoa
aztertzea eguneroko bizitza
eraldatzeko elementu gisa.
Sistema demokratikoak.
Ongizatearen gizartea.

Bullyingari buruzko edukiak
Domeinu-azpiratze harremanak
haustea. Berdintasuna bultzatzea.
Harreman-sistema hauen
ondorioak eta efektuak.
Eskola-jazarpenaren arrazoiak. Ez
dago jazarpena justiﬁkatzerik.
Gatazkak kudeatzea. Eskolaren
demokratizazioa (biltzarra).
Elkarbizitza baketsurako
eskubideak eta betebeharrak.

4.2.13. Artearen Historia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak

Artelanak aztertzea, teknika
ezberdinak ezagutzea, artea
adierazpide gisa, etab.

Bullyingari buruzko edukiak
Eskola-jazarpenarekiko
sentsibilizazioan adierazpen
artistikoko hainbat teknika
aplikatzea.

4.2.14. Filosoﬁaren historia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Zibilizazio ezberdinetan
oinarritutako hainbat gizaki-eredu.
Nortasunaren eraikuntza gizarte
ezberdinetan.

Bullyingari buruzko edukiak
Ideal antropologikoari buruz
hausnartzea, ezberdintasunak
onartzea, zibilizazioaren ezaugarri
diren alderdiak. Egungo
analfabetismo morala
indarkeriazko jokabidea
orokortzeko oinarri gisa.

4.2.15. Geograﬁa. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Klima-aniztasuna eta landaredia.

Aniztasuna. Berdintasuna.
Errespetua. Tolerantzia.
Aniztasuna

5. Blokea

Paisaia naturalak eta
natura-gizartea elkarrekintzak.

3. Blokea

Espainiako biztanleria.

Aniztasuna

9. Blokea

Zerbitzuen sektorea.

Bullyinga salatzeko zerbitzuak,
baita laguntza eta sostenguak
eskatzeko ere.

11. Blokea

Lurraldea antolatzeko moduak.

Ikastetxeko espazioen antolaketa,
eman ohi diren erabilerak, espazio
arriskutsuak, espazioen birbanaketa
eta elkarbizitzaren hobekuntza.

12. Blokea

Espainia Europan eta munduan.

Bullyingari buruzko estatistikak
Espainian eta Europan.

3. Blokea

4.2.16. Ikus-entzunezko kultura.
Ikus-entzunezko kultura. Batxilergoko 1. maila.
Blokeak

1. Blokea

2. Blokea

4. Blokea

Legearen edukiak

Irudia eta esanahia.

Bullyingari buruzko edukiak
Irudiaren gehiegizko balioaren
desmitiﬁkazioa (arrazoi ﬁsikoengatik
baztertzea).
Irudiaren erabilera desegokiak. Irudia
besteez iseka egiteko baliabide gisa
(ziberbullyinga). Bestearen baimenik
gabe grabazioak edo argazkiak egite,
indarkeriazko helburuetarako.

La narración mediante
imágenes ﬁjas (es, historieta
gráﬁca, presentaciones).

Elkarbizitza eta indarkeria-egoeren
irudien interpretazioa.

Tratamiento de imágenes
digitales.

Irudi-lehiaketa (Elkarbizitza. Bullyingari
ez.

Narrativa audiovisual.

Gaiarekin loturiko ﬁlm laburren
proiekzioa.

Ikus-entzunezko kultura. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

Musika eta soinuak
adierazpen- eta
komunikazio-asmoetara
egokitzea. Soinua
ikus-entzunezko
ekoizpenetan integratzea.

2. Blokea

Organigramak eta egiteko
profesionalak
ikus-entzunezko produktuen
ekoizpenean.

3. Blokea

Sarearen erabilera arduratsua. Ziberbullyinga

4. Blokea

Gizarte-dimentsioko
publizitatea. Kanpaina
humanitarioak.

5. Blokea

Irudiak eta multimedia
mezuak aztertzea.

Intonazioa komunikazioan. Soinu
atsegin eta desatseginen
interpretazioa, baita pertsonengan
eragiten dituzten efektuak ere.

Eskolako organigramaren papera
elkarbizitza hobetzeko. Diziplina,
arauak.

Eskolako elkarbizitzan sentsibilizatzeko
kanpaina (bullyingari ez).
Bullyingari buruzko web-baliabideak
aurkitzea. Irudia erabiltzeko
moduaren azterketa.

4.2.17. Arte eszenikoak (Batxilergoko 2. maila).
Blokeak

Legearen edukiak
- Rolaren eta pertsonaiaren
azterketa: jokabide
dramatikotik
antzerki-jokabidera.

2. Blokea

3. Blokea

4. Blokea

Bullyingari buruzko edukiak
Jokabide asertiboak, pasiboak eta
oldarkorrak agertzen dituzten
pertsonaiak identiﬁkatzea.

Adierazpenaren elementuen
esplorazioa: pertsonaiak,
egoera, ekintza eta gatazka.

Jokabide asertiboak, pasiboak eta
oldarkorrak agertzen dituzten
pertsonaiak deﬁnitzen dituzten
ezaugarriak.

Prozesuak esploratzea eta
garatzea: pertsonaien
azterketa, karakterizazioa eta
eraikuntza.

Pertsona asertiboak, pasiboak eta
oldarkorrak earikitzen eragina duten
alderdiak eta faktoreak.

Teknikak esploratu eta
garatzea: jolas dramatikoa,
inprobisazioa, dramatizazioa
eta sorkuntza kolektiboa.

Egoera gatazkatsuen simulazioak
(role-playing), kudeatzeko
hautabideekin.

Pertsonaia aztertzea,
egoeratik, ekintzatik,
gatazkatik, bere helburu eta
egitekoetatik abiatuta.

Pertsonak ez dira isolatuta bizi, bere
nortasunaren eraikuntza baldintzatzen
eta eragiten duen komunitate
(testuinguru) baten barruan daude,
baina aldi berean eragile aktiboak gara
prozesu horretan.

Sorkuntza eszenikoko
proiektu bat sortu eta
burutzea.

- Interdependentzia.
- Elkarlana.
- Erabakiak hartzeko prozesuak.

Produktu eszenikoak
erakutsi eta banatzea.

Edukietan eskolako elkarbizitza
bultzatzen duten balio
zibiko-demokratikoak jasotzen
dituzten lanen irudikapena.

4.2.18. Diseinua. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

1. Blokea

2. Blokea

3. Blokea

4. Blokea

5. Blokea

Legearen edukiak
Eboluzio historikoa eta
diseinuaren esparruak.
Diseinatzeko jarduera beti inguru
natural, sozial eta kulturalak eta
erantzuna eman nahi zaien
alderdi funtzional, sinboliko,
estetiko eta komunikaziokoek
baldintzatzen dutela ulertzea.
Ikusizko hizkeraren oinarrizko
elementuak: puntua, linea, planoa,
kolorea, forma eta ehundura.
Diseinura aplikatzea. Hizkera
bisuala. Egitura eta konposizioa.
Diseinu-prozesuaren faseak.
Planteamendua eta egituraketa:
subjektua, objektua, metodoa eta
helburua; proposamenak burutu
eta aukeratzea; proiektuaren
aurkezpena. Ikerketaren funtsak
diseinu-prozesuan: informazioa
biltzea eta datuak aztertzea.
Materialak, teknikak eta
prozedurak krokisak eta zirriborro
graﬁkoak egiteko.

Bullyingari buruzko edukiak
Moden garrantzia, jokabide
egokien eta desegokien
orokortzea. Diseinua
eskola-jazarpenaren aurkako
kontzientziazio sozialari
aplikatuta.

Ezagutza horiek bullyingari
buruzko ﬁlm laburra sortzeko
aplikatzea.

Ezagutza horiek bullyingari
buruzko ﬁlm laburra sortzeko
aplikatzea.

Publizitate-diseinua.
Publizitatearen funtsak eta
funtzioak. Publizitate-hizkeraren
elementuak. Ilustrazio- eta
diseinu-softwarea.

Ezagutza horiek bullyingari
buruzko ﬁlm laburra sortzeko
aplikatzea.

Objektuen diseinuaren oinarrizko
nozioak.

Ezagutza horiek bullyingari
buruzko ﬁlm laburra sortzeko
aplikatzea.

4.3. IKASGAI ESPEZIFIKOAK
4.3.1. Azterketa musikala Batxilergoko 1. eta 2. mailak:
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Azterketa-elementuen
hastapenak. Musika-lan
bateko egituran parte hartzen
duten elementuak
ezagutzea. Tentsio- eta
distentsio-prozesuak
identiﬁkatzea. Entzuketa- eta
errespetu-ohitura egokiak
indartzea.
Forma musikala. Kritika edo
iruzkin bat egitea.

Bullyingari buruzko edukiak
Banakakotasunak taldean duen
garrantzia. Talde-lana. Garapen
emozionala. Tentsioaren kudeaketa.
Musika-piezak hautatzea, horiek
kritikoki aztertzea eskola-jazarpenari
buruzko ﬁlm laburrerako. Musika
emozioak komunikatzeko bide gisa.

4.3.2. Bigarren atzerriko hizkuntza Batxilergoko 1.
eta 2. mailak
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Ahozko testuen ulermena.
Ahozko testuak sortzea:
adierazpena eta interakzioa.
Idatzizko testuen ulermena.
Idatzizko testuak sortzea:
adierazpena eta interakzioa.

Bullyingari buruzko edukiak

Eskola-jazarpenari buruzko testuak.

4.3.3. Teknologia industriala. Batxilergoko 1. eta
2. mailak
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
- Produktu teknologikoak:
diseinua, ekoizpena eta
merkaturatzea. Materialen
zientzien hastapenak. Makinak
eta sistemak.
Fabrikazio-prozedurak.
Energia-baliabideak.

Bullyingari buruzko edukiak
Fabrikazio-prozesua eta
bullying-dinamikak alderatzea.
Eskola-jazarpenaren gaiaren
inguruko produktu teknologikoak
egitea.

4.3.4. Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak

Globala

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Ziberbullyinga. Ardura teknologikoa.
Sarean sentsibilizatzeko kanpainak.
Eskola-jazarpenari buruzko
web-biltegiak.

Denak

4.3.5. Marrazketa artistikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

1. Globala

Marrazketa tresna gisa.
Konposizioa eta bere funtsak.
Argia. Argi-iluna eta ehundura.
Kolorea.

Eskola-jazarpenari buruzko
marrazketa-diseinuak egitea (irudiak).

2. Globala

Forma. Estudioa eta eraldaketa.
Subjektibotasunaren
adierazpena. Marrazketa eta
perspektiba. Marrazkia
sormen-prozesuan.

Eskola-jazarpenari buruzko
marrazketa-diseinuak egitea (irudiak).

4.3.6. Marrazketa Teknikoa. Batxilergoko 1. eta 2. mailak
Marrazketa Teknikoa I.
Blokeak

3. Blokea

Legearen edukiak
Proiektua: arauen beharra eta
aplikazio-eremua

Bullyingari buruzko edukiak
Diziplina. Arauak ikastea. Arauen
balioa.

Marrazketa Teknikoa II.
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

Alderantzikatzea.
Alderantzikatutako irudiak
determinatzea. Tangentziak
ebazten aplikatzea.

Bullyingaren ezaugarriak
identiﬁkatzea, alderantzikatzeko.

3. Blokea

Zirriborroak, krokisak eta
planoak egitea.

Elkarbizitzarekin/bullyingarekin
loturiko proiektu erraz bat deﬁnitzeko
beharrezkoak diren zirriborroak,
krokisak eta planoak egitea.

4.3.7. Heziketa Fisikoa. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Mugimendu egoerak ebaztea.
Gorputz-konposizio kolektiboak
originaltasunez eta adierazkortasunez
sortzea eta irudikatzea. Oposizioelkarlan- edo elkarlan-oposizio egoerak
sormenez ebaztea. Jarduera ﬁsikoko
programa pertsonala planiﬁkatzea,
gauzatzea eta praktikan jartzea, hobetzen
eta mantentzen lagunduz. Arriskuak
kontrolatzea. Jokabide pertsonal eta
sozial arduratsua agertzea, bere burua,
besteak eta ingurua errespetatuz,
jarduera ﬁsikoaren esparruan.

Gatazkak ebaztea,
taldean aritzea,
elkarbizitza-baliotan
aberasteko plan
pertsonala osatzea,
arriskuak kontrolatzea,
erantzukizuna,
gorputz-adierazpeneko
mugimenduak
mini-laburmetraian,
osasun psikologikoa eta
emozionala indartzea.

4.3.8. Anatomia aplikatua Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Legearen edukiak

5. Blokea

Elikadura-ohiturak balioestea,
osasunean eta gorputz-jarduera
artistikoetako errendimenduan
eragin positiboa duten heinean.
Elikadura-jokabidearen
nahasmendurik ohikoenak
identiﬁkatzea, eta osasunean duten
eragina.

7. Blokea

Gizakiari gorputzaren bitartez
adierazteko eta inguruarekin
harremana izateko modua ematen
dioten ekintzak identiﬁkatzea. 3.
Mugitzeko gaitasun espeziﬁkoak
dibertsiﬁkatzea eta garatzea,
arintasunez, zehaztasunez eta
kontrolatuz, praktika artistikoaren
testuinguru ezberdinetara egokituz.

Bullyingari buruzko edukiak

Osasunarekin loturiko
ezberdintasunak errespetatzea,
auto-estimua, estresa,
beldurrak, fobiak, presioak...

Gorputz-hizkera aztertzen,
erabiltzen eta kontrolatzen
ikastea, erasotzailearengan eta
biktimarengan.

4.3.9. Kultura zientiﬁkoa. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

Lan-prozedurak

Eskola-jazarpenari aplikatuta.

5. Blokea

Aurrerapen teknologikoak eta bere
ingurumen-inpaktua.

Epe luzerako ondorioak
Erantzukizun morala.

4.3.10. Bolumena. Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Legearen edukiak

Denak

Globala

Bullyingari buruzko edukiak
Hiru dimentsioko adierazpen artistikoa
aplikatzea eskola-jazarpenaren aurkako
maskota bat diseinatzeko, edo ﬁlm
laburrerako ekarpenak.

4.3.11. Musika-lengoaia eta praktika.
Batxilergoko 1. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak

Denak

Bullyingari buruzko edukiak
Mini-laburmetraian aplikatzea.
Eskola-jazarpena salatzeko
musika-konposizioak egitea.

4.3.12. Lurreko eta Ingurumeneko Zientziak.
Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Ekosistema eta
ingurumen-arazoak,
kutsadura. Kudeaketa eta
garapen jasangarria.

Bullyingari buruzko edukiak
Erantzukizun morala. Gure ekintzen
arriskuak eta ondorioak gure inguruan.
Gatazkei nola aurre egin.

4.3.13. Administrazio eta Kudeaketaren funtsak.
Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Enpresa-berrikuntza.
Negozio-ideia eta
enpresa-proiektua. Enpresaren
barne-antolaketa Forma juridikoa
eta baliabideak. Enpresa
abiarazteko dokumentazioa eta
izapideak. Merkataritza-kudeaketa
eta marketina enpresan.

Bullyingari buruzko edukiak
Eduki guztiak
eskola-jazarpenaren aurkako
enpresa bati aplikatuta.
Antolaketa, irekitzeko
dokumentuak, jazarpenari
buruzko marketin- eta
sentsibilizazio-dokumentuak.

4.3.14. Musikaren eta dantzaren historia.
Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Pertzepzioa, azterketa eta
dokumentazioa. Musika
une historiko
ezberdinetan.

Bullyingari buruzko edukiak
Prozedurazko ikerketa-edukiak
eskola-jazarpenari aplikatzea.
Mini-laburmetraiarako musika-piezak
aukeratzea.

4.3.15. Irudia eta soinua. Batxilergoko 2. maila
Blokeak
Globala

Legearen edukiak
Denak

Bullyingari buruzko edukiak
Mini-laburmetraiari aplikatzea.

4.3.16. Psikologia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak

Bullyingari buruzko edukiak

Psikologia zientzia gisa. Jokabidearen
oinarri biologikoak. Oinarrizko prozesu
kognitiboak: pertzepzioa, arreta eta
memoria. Goi-mailako prozesu
kognitiboak: ikasketa, adimena eta
pentsamendua. Gizakiaren eraikuntza.
Motibazioa, nortasuna eta afektibotasuna.
Psikologia soziala eta erakundeena.

Bullyinga ikuspuntu
psikologikotik aztertzea.
Psikologiak
eskola-jazarpenean
egindako ekarpenak.
Jokabidearen
determinismoa haustea,e
tab.

4.3.17. Adierazpen graﬁko-plastikoko teknikak.
Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Materialak. Marrazketa-teknikak.
Pintura-teknikak. Grabatu eta
estanpazio-teknikak. Teknika
mistoak eta alternatiboak.

Bullyingari buruzko edukiak
Teknikak eskola-jazarpenari
buruzko arte-sorkuntzetan
aplikatzea.

4.3.18. Filosoﬁaren historia. Batxilergoko 2. maila
Blokeak

Globala

Legearen edukiak
Testuen zatien azterketa egitea.
Argitasunez eta gaitasun
kritikoarekin argudiatzea. Edukiak
antolatzeko eta ikertzeko lanak.
Egile ezberdinen planteamendu
etikoa.

Bullyingari buruzko edukiak
Prozedurazko ikerketa-edukiak
eta planteamendu
etiko-morala
eskola-jazarpenaren gaiari
aplikatzea.

ARAUDIA

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa.
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko curriculuma ezartzen duen abenduaren 26ko 1105/2014 Errege Dekretua.

Eduki hau Murtziako Unibertsitateko Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia
Departamentuko espezialistek egin dute:
María Inmaculada Méndez Mateo
María de los Ángeles Hernández Prados
Antonio Pérez Manzano

