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Murtziako Unibertsitateko Bilakaeraren eta

Hezkuntzaren Psikologia Departamentuko espezialistek egina

SAIO ESPRESA. SENTSIBILIZATZEKO FILM LABURRA SORTZEA (DERRIGORREZKOA)



1. JUSTIFIKAZIOA

Digitalizazioaren aroan bizi gara, eta ikus-entzunezko komunikazioa indartu egin da, 

baita hainbat inguru berrira gehitu ere; horien artean, eskolakoa. Hezkuntzak bere 

helburuen adierazpide berriak sartu ditu, horien artean publizitate-kartela, hezike-

ta-bideoak, blogak, ikusizko aurkezpenak, etab., eta ikasleak gaitasun digitala 

bereganatzeko hezteko beharra ere bere gain hartu du.

Hezteko helbururik gabe sortu eta hezkuntzan baliabide gisa erabiltzen diren bideoak 

eta film laburrak daude. Honakoan, bideoa hezkuntza-prozesu baten emaitza da, 

eskola-jazarpenaren arazoari aurre egiteko helburua duena, borroka horretan denok 

dugun zeregina bultzatuz. Benetan axola duena ez da bideoaren kalitatea zinema-

gintzari dagokionez, igortzen duen mezuaren garrantzia eta indar hezitzailea 

baizik. 

SENTSIBILIZATZEKO FILM LABURRA SORTZEA 
(DERRIGORREZKOA)

Hona parte hartzeko lana burutzeko modu azkar eta erraza. Ordu bakarrean desgaitasuna 

duten eta ez duten ikasleak eskola-jazarpena eta ziberjazarpena zer diren jakiten lagun 

ditzakezue, baita nola prebenitu, antzeman eta jazarpen-egoera ezberdinen aurrean nola jardun 

ere. Horrek, ondoren, gela-talde gisa aurkeztu beharreko lana egiteko modua emango dizue: 

ikasleek eskola-jazarpenaren aurrean duten jarrera islatzen duen sentsibilizatzeko 

mini-laburmetraia, halako indarkeriazko jarreren aurkako intolerantzia agertuz, arrazoia edozein 

delarik ere, baina areago aniztasunean oinarritzen bada (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren 

araberakoa, erlijiosoa...). Mini-laburmetraiarekin batera (minutu bateko iraupenekoa, gehienez), 

bere gidoia eta 140 karaktere edo gutxiagoko izenburua ere igorri beharko dira. (Gelako lana 

antolatzeko moduari buruz gehiago jakiteko, kontsulta ezazu "LEHIAKETAREN AURKEZPENA" 

dokumentua). 

SAIO ESPRESA



Hizkuntza-komunikazioa.

Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta 

Teknologiako Oinarrizko Gaitasuna.

 Gaitasun Digitala.

 Ikasten ikastea.

Gaitasun Sozialak eta Zibikoak.

Ekimenaren Sena eta Sen Ekintzailea.

Kontzientzia eta Adierazpen Kulturalak.

Asko dira hainbat ikasgaitan heziketa-bideoak sortzeko egindako esperientziak eta 

Interneten kontsulta daitezke. Bestalde, nerabeak hizkera horrekin ohituta daude eta 

erakargarria eta motibatzailea suertatzen zaie. Motibazio hori aprobetxatuz, ikasleek 

bere burua ikerketa (hezkuntza-gaiei buruzko dokumentazioa) eta ardura zibikoko 

prozesuetan murgilduta ikusten dute, gehienak balioen adierazpenean eta gizarte- 

eta hezkuntza-arazoen kontzientziazioan oinarritzen baitira. Kasu honetan eskola-ja-

zarpena hizpide izango dugu.

Gehiago jakiteko: 

 Bravo, L. (1996). Zer da bideo hezitzailea?. Comunicar: revista científica 

iberoamericana de comunicación y educación, (6), 100-105.

 Centro de Comunicación y pedagogía. Hezkuntza-balioa duten film 

laburrak. Tutoretzan erabiltzeko jarraibide batzuk  

https://www.centrocp.com/cortometrajes-valor-educativo-pautas-para-uso/  

1. GAITASUNAK

"Curriculumarekiko lotura-dokumentuan" ikus daitekeenez, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko curriculumak ezartzen duen abenduaren 

26ko 1105/2014 Errege Dekretuaren 2. artikuluari jarraiki hain zuzen ere (172. orr.), 

jarduera honek honako gaitasun gakoak sustatzen ditu:



4. EDUKIAK

Modu berean, LOMCE-n (Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoan) 

Batxilergoko etaparako ezarritako edukien arabera, sentsibilizatzeko mini-laburmetraia egitearekin loturiko 

edukiekiko lotura ezarri da. Jarraian saio honetako edukiak oro har azalduko dira, baina dokumentuaren 

amaieran dagoen 1. eranskina aztertzea gomendatzen dugu, bertan LOMCE-ko eta saio espreseko 

edukiak zehazten baitira, ikasgaika, baita 2. dokumentua ere (Lehiaketaren eta curriculumaren arteko 

lotura), non eskola-jazarpenaren eta LOMCE-ko edukien arteko lotura jasotzen den.

Desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek eskola-jazarpenaz duten kontzeptua 

ezagutzea.

Gela-taldeak mini-laburmetraiaren bitartez adierazi nahi duenaren ideia nagusia 

definitzea.

Sentsibilizatzeko mini-laburmetraiaren gidoia egitea.

izenburua asmatzea, ikasleen idatzizko adierazpena lagunduz.

Sentsibilizatzeko mini-laburmetraia sortzea, ikasleen sormena eta 

adierazpen-askatasuna bultzatuz eta irisgarritasun unibertsala bermatuz.

Parte-hartze aktiboa, lan inklusiboa eta taldeko kohesioa bultzatzea, erantzukizuna, 

errespetua eta aukera-berdintasuna sustatuz.

Gelako ikasle guztiek lehiaketara aurkezteko egindako lana bidaltzea.

 3. HELBURUAK



activistas acosocontra el

Eskola-jazarpenaren kontzeptua, ziberjazarpena, inplikatutako rolak eta elkarbizitza 

baketsuaren garrantzia.

ONCE Lehiaketaren oinarriak ezagutzea.

Ikerketa-prozesua ezagutzea eta praktikatzea, sekuentziatutako urrats batzuk jarraituz.

Negoziatzeko, erabakiak hartzeko prozesuak eta taldean aritu ahal izateko 

komunikazio-trebetasunak.

Hierarkizatutako harremanak gainditu eta berdintasuna, errespetua, tolerantzia, ardura, etab. 

bultzatuko dituzten parte hartzeari loturiko alderdi demokratikoak.

Bideoak sortzeko, editatzeko eta manipulatzeko teknikak menderatu eta erabiltzea, baita gidoia 

lehiaketaren gaira eta aukeratutako egoerara egokitzeko eta doitzeko irizpideak ere 

(hizkuntza-gaitasuna). 

Mini-laburmetraia egitean aintzat hartu beharreko faktoreak eta alderdiak: istorioa, egitura eta 

trama, pertsonaiak, kameraren mugimenduak, musika, etab.

Zinema-hizkera. Izenburuaren egitekoa bideoan.

Narrazio artistiko interpretatiboa. Gidoia egiteko urratsak. 

Parte-hartzeak eta herritarren erantzukizunak elkarbizitzan daukaten balioa. Eskolako 

elkarbizitza hobetzeko denen inplikazioa sustatzearen eta eskola-jazarpenaren aurkako 

ekintzailetasuna sustatzeko garrantzia.



5. SAIO ESPRESAREN GARAPENA

Saio honen helburua eskola-jazarpenaren errealitatea eta hura salatzeko eta baztertze-

ko garrantzia argi eta garbi eta sormenez azaltzeko gai den bideo hezitzaile labur eta 

zehatza egitea da. 

Eskola-jazarpenari buruzko azalpen-hezkuntza izaerako bideoak jasotzea espero dugu, 

gai horri buruzko ezagutza areagotzeko, errealitate horrekiko sentsibilizazio izaerakoak, 

egoera horretan daudenekiko enpatizatzen lagunduko diguten emozioak sortzen lagunt-

zeko, baina batez ere izaera berritzailekoak, hau da, eskola-jazarpenaren aurkako jarrera 

aktiboa indartuko dutenak, eskola-giroaren eta parekoen arteko harremanen aldaketa 

bultzatuz. Hitz batean, mini-laburmetraiek osagai motibatzailea eduki beharko dute, eta 

ikusleak harrapatzeko gai izan, eskola-jazarpenaren aurkako borrokan parte hartzeko 

gogoa piztu araziz.

Jakin badakigu sarean badirela eskola-jazarpenari buruzko bideoak; hori dela eta, mini-la-

burmetraia argitaratu gabea eta egin berria izatea eskatzen dugu, gela-taldearen lanaren 

ondorioz, ikasle guztien parte-hartzea bermatuz eta ikaskuntza-zailtasunak edo desgaita-

sunak dauzkaten ikasleentzat egokiak diren lanak bultzatuz. Mini-laburmetraia egitea 

errazteko, jarduera jarraitu beharreko urrats txikitan banatu da.

5.1. Zer da eskola-jazarpena? Eta ziberjazarpena?

IRAUPENA:  10 minutu.

MATERIALAK:  Arbela edo paper jarraitua.

GARAPENA:   Lehen jarduera egiteko, Brainstorming-ean 

oinarritutako metodologia erabiliko dugu, eskola-jazarpenaren 

funtsezko alderdiak identifikatzeko aukera emanez. Ikasleetako bat 

moderatzailea izango da eta arbelean ikaskideek proposatzen dituzten 

ideiak idatziko ditu, eskola-jazarpena edo ziberjazarpena identifikatzeko 

eta kontzeptualizatzeko oinarrizko nozioekin lotuta:

Denok barruan gaudela (jazarpena jaso duena, jazarpengilea, ikusleak, 

sartuta ez daudenak, senideak, irakasleak eta gainerako hezkuntza- eta 

gizarte-eragileak).

Eskola-jazarpena zer den eta zer ez den, zergatik oharkabean pasa daitekeen, 

arrisku-faktoreak, etab



Ikasleek eurentzat eskola-jazarpena eta ziberjazarpena zer den definitu 

dutenean, ONCE Lehiaketaren ikuspegia nabarmenduko dugu; 

hezkuntza-komunitatea sentsibilizatzeko helburua du, ikasleak bereziki, inguruan 

dauzkagun guztiekin demokratikoki bizi eta eskola-jazarpena prebenitzen ikas 

dezaten. Funtsezkoa da denok aitortuak izateko (bazter utziak ez izateko) eta 

errespetuz tratatuak izateko duintasuna dugula aitortzea, gure ezberdintasunak 

ezberdintasun (etnikoak, sexualak, desgaitasunaren araberakoak, erlijiosoak...). 

Hortaz, hauek dira aurtengo gako nagusiak:  

 

"EZBERDINAK GARA, EZ AXOLAGABEAK. 

Jazarpenaren aurkako ekintzaileak". 

Urrats honekin amaitzeko, guztion artean, aho batez, 

eskola-jazarpenaren zein alderdi zehatzi ekin nahi diogun 

mugatuko dugu.

5.2. PREPRODUKZIOA

IRAUPENA:   15 minutu.

MATERIALAK:   Internetera sar daitekeen ordenagailua, arkatza eta arbel arrunta edo digitala. 

GARAPENA:   Gure mini-laburmetraiaren bitartez adierazi nahi dugun ideia ezagututa, 

pertsonaiak pentsatu behar ditugu, gidoia idatzi, eszenak eta elkarrizketak planteatu, 

lokalizazioak, jantziak, altzariak aukeratu, talde artistikoa eta teknikoa hautatu, 

aukera-berdintasuna eta gela-taldeko inklusioa sustatuz. Talde bakoitzak adierazi nahi denera 

hobeto egokitzen den preprodukzioa egingo du.  

5.3. PRODUKZIOA ETA FILMATZEA

IRAUPENA:   15 minutu.

MATERIALAK:   grabatzeko materialak (kamera, smartphonea edo tableta), argiztapena, 

produkziorako beharrezkoak diren elementu materialak (altzariak, jantziak, etab.). 

GARAPENA:   Mini-laburmetraia grabatzeko, ikasleek egoki irizten dituzten baliabide tekniko eta 

artistikoak erabili ahal izango dituzte. baita eskura dauzkaten elementu materialak eta 

teknologikoak ere.



5.4. IZENBURUA ASMATZEA

4.5. AUDIO-DESCRIPCIÓN DEL CARTEL

5.6. MINI-LABURMETRAIA BIDALTZEA

5.5. PRODUKZIO ONDOKOA

IRAUPENA:   5 minutu. 

MATERIALAK:    Arbel arrunta edo digitala, arkatza eta paper jarraitua, ordenagailua.

GARAPENA:     Ikasleek mini-laburmetraiaren izenburua aho batez onartuko dute.  Izenburu 

laburra eta zuzena behar du izan (140 karaktere edo gutxiagokoa), eta irakurlearen arreta 

bereganatuko duena, gustu txarrekoa izan gabe.  

IRAUPENA:   10 minutu.

MATERIALAK:   Interneterako sarbidea duen ordenagailua, mikrofonoa edo audio-pista edo 

musika grabatzeko modua ematen duen beste sistemaren bat, bideoak editatzeko 

ordenagailu-programa. 

GARAPENA:    Film laburra editatzean eta muntatzean datza. Zinema-kalitatea garrantzitsuena 

ez bada ere, baliteke grabatutako zatiak lotu behar izatea eta zerbait apaindu behar izatea. 

Horretarako beharrezkoa da produkzio-fasean sortutako material digitala aukeratzea; irudiak, 

soinuak eta kredituak gehi daitezke. Mini-laburmetraiaren irisgarritasun unibertsala bermatu 

behar da. Horretarako, ezinbestekoa da idatzitako gidoia oso zehatza eta argia izatea 

(ikusmen-desgaitasuna duten pertsonek pieza ulertu ahal izan dezaten). Gainera, urrats honetan 

mini-laburmetraia ahal bezain zehatz eta argi editatzen dela egiaztatu ahal izango duzue. 

Funtsezkoa da honakoa aintzat hartzea: argiztapena, erabiliko duzuen bolumena, hondoko 

zarata posibleak ezabatzea, narratzailearena egingo duen kanpoko ahotsa erabiltzea, 

elkarrizketarik ez dagoenean gertatzen ari dena azalduko duena, etaby explique qué ocurre 

cuando no hay diálogo, etc.

IRAUPENA:   5 minutu.

MATERIALAK:   Mini-laburmetraia, izenburua, film laburraren gidoia eta Interneterako sarbidea 

duen ordenagailua, bidalketarako.

GARAPENA:   Mini-laburmetraia amaitutakoan, irakaslearen Gune Pribatutik online bidali 

beharko da, .avi/.mp4/.mov formatuan (YouTube-k onartzen dituenetan) eta 100 Mb-ko 

gehieneko pisuarekin.



6. SAIO ESPRESERAKO AHOLKUAK

Lanerako planak eta egitekoen esleipenak ikasleen arteko aniztasuna aintzat hartuko dute: 
denek egindako lan integrala osatu beharko da. Garrantzitsua da ikasle guztiak prozesuan 
murgilduta sentitzea, eta ikasketa-erritmo ezberdinak errespetatzea, eskola-jazarpenari buruz 
azaldutako ideiak barneratzeko.

Parte hartzea sarituko da, baina baita errespetua, tolerantzia, elkarlana eta guztien inklusioa 
ere.

Funtsezkoa da ikasleen arteko erabaki-hartze demokratikoa, mini-laburmetraian islatu nahi 
duten alderdia aukeratzeko.

Saiorako komenigarria da aldez aurretik bideoa grabatzeko modua emango duten baliabide 
material eta teknologikoak prestatzea (smartphone bat edo tablet bat erabil dezakezue) 
ikasleek jardueraren egunean dena eskura izan dezaten.

Irabazle suertatzen diren bideoak besterik ez dira argitara emango. Kasu horretan, lehiaketa 
honetako antolatzaileek bideoan parte hartzen dutenen irudi- eta ahots-eskubideak eskatu 
ahal izango dituzte. (Ikus Lege-oinarriak).

Mini-laburmetraian musikarik erabiliz gero, eskubiderik gabea izango da, bateraezintasunak 
edo YouTube-k ukatzea saihesteko. 

Epaimahaiak sormena, igorritako mezua, gidoia eta bideoaren irisgarritasuna aintzat hartuko 
ditu batez ere.

Saio espres bat egiteko aukera hartzen duten irakasleek aurreko saioetarako planteatutako 
materiala erabili dezakete, baita saio horretarako materialetan eskaintzen diren argibideak 
jarraitu ere.

ARAUDIA

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa.

Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko curriculuma ezartzen duen abendua-

ren 26ko 1105/2014 Errege Dekretua.



ERANSKINA1

LOMCE EDUKIAK ETA SAIO ESPRESA, IKASGAIKA

LOMCE EDUKIA SAIO ESPRESAREN EDUKIAIKASGAIAK

Euskal Hizkuntza 

eta Literatura

Lehen Atzerriko 

Hizkuntza 

Batxilergoko 1. eta 2. 

mailak 

Latina. Batxilergoko 1. 

eta 2. mailak

Ahozko komunikazioa: entzutea eta 

hitz egitea.  Idatzizko komunikazioa: 

irakurtzea eta idaztea. Hizkuntzaren 

ezagutza. Literatura-hezkuntza.

- Negoziatzeko eta erabakiak hartzeko prozesuak.

- Publizitate-hizkera.

- Narrazioa eta deskribapena (gidoia idaztea).

- Irakurketa eta ahozko adierazpena.

Matematikak eta

Gizarte zientziei 

aplikatutako 

matematikak. 

Arazoak ebazteko prozesuaren 

planifikazioa. Idatzizko txosten 

zientifikoak idaztea eta ahoz edota 

idatziz aurkeztea. Grafikoak 

interpretatzea. Estatistika eta 

probabilitatea.  

- Prozesuen planifikazioa.

- Bullyingari buruzko estatistikak ezagutzea.

- Matematiken aplikagarritasuna sormen artistikoko 

prozesuetan. 

- Banaketa espaziala eta proportzioak.

Ahozko eta idatzizko testuen ulermena.

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea: 

adierazpena eta interakzioa. 

 

- Bullying eta ziberbullying kontzeptuaren 
etimologia.
- Narrazioa eta deskribapena. Film laburraren gidoia.
- Gidoiaren eta izenburuaren ahozko eta idatzizko 
adierazpena, atzerriko hizkuntzan.

Erroma: historia, kultura eta 

zibilizazioa.

Herritartasuna eta elkarbizitza Erroman, 

ikastetxearekiko paralelismoa.

Artearen funtsak. 

Batxilergoko 1. eta 2. 

mailak

Irudia eta artea edozein epealdi 

historikotan. Musika artean. Zinema eta 

telebista. Teknologia digitala.

- Aniztasun kulturala.

- Ziberbullyinga.

- Mini-laburmetraia

Filosofia. 

Batxilergoko 1. 

maila 

Idatzizko konposizioa Egia, gauzen 

propietate gisa. Norbere nortasunaren 

eraikuntza. Etika. Giza moralari 

buruzko teoria nagusiak.

- Jazarpenaren dimentsio etiko-morala. 
- Nortasuna, pertsonalizazioa, humanismoa, 
banakakotasuna eta ezberdintasunekiko 
errespetua.4
- Komunikazio-trebetasunak.
- Aldatzeko eta hobetzeko konpromisoa.
- Jokabidearen auto-kontrola/erregulazioa.

Espainiako Historia. 

Batxilergoko 2. 

maila

Metodo historikoa. Gerra 

nagusiak. Francoren diktadura. 

Espainiako normalizazio 

demokratikoa eta Europan 

integratzea (1975az geroztik). 

- Dokumentazio-iturri onak.

- Gertakarien egiazkotasuna. 

- Bizitzaren balio eskasa. 

- Giza eskubideak eta gizarte demokratikoa. 

Biologia eta 

Geologia. 

Batxilergoko 1. 

maila

Izaki bizidunen ezaugarriak, 

sailkapena eta izendapena. 

Ingururako egokitzapenak. 

- Eskola-jazarpenaren motak.

- Kode etikoa hezkuntza-zientzia prozesuan.

- Ikastetxea toki bizigarria egiteko funtsezko 

alderdiak.



LOMCE EDUKIA SAIO ESPRESAREN EDUKIAIKASGAIAK

Geologia. 

Batxilergoko 2. 

maila 

Fisika eta Kimika. 

Batxilergoko 1. maila

Fisika. Batxilergoko 2. 

maila

Arrisku geologikoak. Espainiako 

geologia. Domeinu geologiko 

nagusiak. 

Elkarbizitzaren arriskuak. Bullyinga maiz ematen 

den tokiak. Tokien erabilera eta erabilera okerra.

Biologia. 

Batxilergoko 2. 

maila

Entzimak edo katalizatzaile biologikoak: 

Kontzeptua eta funtzioa. Geneen 

adierazpena. Mikroorganismoak 

gaixotasunen eragile gisa. Organismoen 

auto-defentsa. Immunologia eta bere 

aplikazioak.

- Lekukoen egitekoa.

- Indarkeriazko jokabidea bereganatua da.

- eskola-jazarpenaren ondorioak

- prebentzioa eta defentsa

 

 Ikerketa-proiektua. Disoluzioak: 

kontzentrazioa adierazteko moduak, 

prestaketa eta koligazio-propietateak. 

Dinamika. Indarrak.

- Talde-lana.

- Eskolako giroan aldaketak bilatzea.

- Indarraren auto-kontrola.

- Bullyinga isilarazitako arazoa da.

Jarduera zientifikoa. Informazioaren eta 

Komunikazioaren Teknologiak. 

Elkarrekintza elektromagnetikoa. 

Uhinak. Optika geometrikoa. Sistema 

optikoak: lenteak eta ispiluak. 

Gizakiaren begia. Ikusmen-akatsak. 

- Jazarpen-harremanak

- Tolerantzia ezaren uhina zabaltzea.

- ezberdintasunekiko errespetua.

- Ikerketa-prozesua.

Kimika. Batxilergoko 

2. maila 

Jarduera zientifikoa Unibertsoko 

osagaien jatorria eta eboluzioa. 

Elementuen sailkapena Elementuen 

propietateak Erreakzio kimikoak.

- Ikasleen arteko erreakzioak.

- Ezberdintasunekiko errespetua.

- Ikerketa-prozesua.

- Parte-hartzea. 

Marrazketa Teknikoa. 
Batxilergoko 1. eta 2. 

mailak 

Irudikatze-sistemak, 

normalizazioa.

Eskola-jazarpeneko egoerak irudikatzeko 

marrazketa. Arauen garrantzia.

Greziera. Batxilergoko 

1. eta 2. mailak

 Hizkuntza, idazketa-sistemak, 

morfologia. Kultura-ondarea.

Elkarrizketa asertiboa. Hitzen erabilera film 

laburraren izenburuan eta gidoian. 

Ekonomia. 

Batxilergoko 1. 

maila 

Lanaren banaketa teknikoa, 

produktibitatea eta interdependentzia. 

Merkatuaren oreka. Globalizazioaren 

arrazoiak eta ondorioak aztertzea eta 

balioestea. 

- Taldean aritzen ikastea.

- Aniztasuna aintzatestea. 

- Balioak giza produktibitate gisa.

- Eskola-jazarpenaren arrazoiak eta ondorioak, - 

Ikusleen, irakasleen eta senideen egitekoa 

jazarpenaren erregulazioan.

Enpresaren 

ekonomia. 

Batxilergoko 2. 

maila 

Gizarte erantzukizunaren 

aintzatespena. Enpresa txiki eta 

ertainen garrantzia aintzat hartzea. 

Interes-gatazkak eta horiek 

negoziatzeko bideak. 

Ekoizpen-prozesua, efizientzia eta 

produktibitatea. Teknologiarik 

aurreratuenak marketinean aplikatzea. 

- Erantzukizuna.

- Aniztasuna identifikatzea eta errespetatzea.

- Talde-lanaren produktibitatea eta efizientzia.

- Sentsibilizatzeko kanpainak.

- Gatazkak ebaztea.

- Komunikazio-trebetasunak.

Literatura 

unibertsala.  

Batxilergoko 1. maila

Prozesuak eta estrategiak. Literatura 

unibertsalaren epealdi eta mugimendu 

handiak. 

Bullyingari buruzko testuak idaztea, 

literatura-teknika ezberdinak erabiliz.
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Mundu 

garaikidearen 

historia. 

Batxilergoko 1. 

maila

Artearen Historia. 

Batxilergoko 2. maila

Filosofiaren historia. 

Batxilergoko 2. maila

Proletariotza-harremanak, Historiako 

gerra eta gatazka nagusiak. 

Gertakarien arrazoiak.  Munduko 

gerraren egitekoa aztertzea eguneroko 

bizitza eraldatzeko elementu gisa. 

Sistema demokratikoak.  Ongizatearen 

gizartea.

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.

Artelanak aztertzea, teknika ezberdinak 

ezagutzea, artea adierazpide gisa, etab. 

Eskola-jazarpenarekiko sentsibilizazioan 

adierazpen artistikoko hainbat teknika aplikatzea. 

Zibilizazio ezberdinetan oinarritutako 

hainbat gizaki-eredu. Nortasunaren 

eraikuntza gizarte ezberdinetan.

 Ideal antropologikoari buruz hausnartzea, 

ezberdintasunak onartzea, zibilizazioaren ezaugarri 

diren alderdiak. Egungo analfabetismo morala 

indarkeriazko jokabidea orokortzeko oinarri gisa. 

Geografia. 

Batxilergoko 2. 

maila 

Klima-aniztasuna eta landaredia.  

Natura-gizartea elkarrekintza. 

Espainiako biztanleria. Zerbitzuen 

sektorea. Lurraldea antolatzeko 

moduak. Espainia Europan eta 

munduan.

Aniztasuna. Berdintasuna. Errespetua. Tolerantzia.

Bullyinga salatzeko zerbitzuak.

Espazioen birbanaketa. 

Bullyingari buruzko estatistikak Espainian eta 

Europan.

Ikus-entzunezko kultura. Globala. Mini-laburmetraia egitea.

Arte eszenikoak Globala. Mini-laburmetraia egitea.

Diseinua Globala. Mini-laburmetraia egitea.

Azterketa musikala.

Azterketa-elementuen hastapenak. . 

Tentsio- eta distentsio-prozesuak 

identifikatzea. Entzuketa- eta 

errespetu-ohitura egokiak indartzea. 

Forma musikala. Kritika edo iruzkin bat 

egitea. 

Talde-lana. Garapen emozionala. Tentsioaren 

kudeaketa. Musika-piezak hautatzea, horiek 

kritikoki aztertzea eskola-jazarpenari buruzko 

mini-laburmetraiarako. 

Bigarren atzerriko 

hizkuntza

Ahozko eta idatzizko testuen 

ulermena.

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea: 

adierazpena eta interakzioa. 

- Bullying eta ziberbullying kontzeptuaren etimologia.

- Narrazioa eta deskribapena. Film laburraren gidoia.

- Gidoiaren eta izenburuaren ahozko eta idatzizko 

adierazpena, atzerriko hizkuntzan.

Teknologia 

industriala

- Produktu teknologikoak: diseinua, 

ekoizpena eta merkaturatzea. Materialen 

zientzien hastapenak. 

Fabrikazio-prozedurak. 

Energia-baliabideak. 

- film laburra diseinatzea eta egitea.

- Talde-lana.

- Baliabideak errentabilizatzea.



LOMCE EDUKIA SAIO ESPRESAREN EDUKIAIKASGAIAK

Informazioaren eta 

Komunikazioaren 

Teknologiak.

Marrazketa artistikoa.

Marrazketa Teknikoa.

Denak 

Ziberbullying-a. Ardura teknologikoa. Sarean 

sentsibilizatzeko kanpainak. Eskola-jazarpenari 

buruzko web-biltegiak.

Globala Mini-laburmetraia egitea.

Globala
Diziplina. Arauak ikastea. Arauen balioa. 

Planifikazioa. Mini-laburmetraia.

Heziketa Fisikoa

Oposizioko mugimendu egoerak 

ebaztea. Intentsitatea kontrolatzeko 

mekanismoak antzematea. Zailtasunak 

eta arriskuak kontrolatzea. IKTak 

erabiltzea.

Oposizioa modu demokratikoan kudeatzea.  

Elkarlaneko ikaskuntza. Gorputz-adierazpena, 

posizio baketsuak eta indarkeriazkoak. Gorputzaren 

ezagutza eta bere irudikapen artistikoa.

Anatomia aplikatua

Elikadura, osasuna eta errendimendua.  

Elikaduraren nahasmenak eta 

osasunean duten eragina. 

- Gorputzaren hizkera.

- Osasun fisikoa eta emozionala.

- Gizakion ongizatea eta duintasuna.

Kultura zientifikoa

Lan-prozedurak Aurrerapen 

teknologikoak eta bere 

ingurumen-inpaktua. Bizi-kalitatea.

- Taldean aritzea.
- Ziberbullyinga.
- Herritartasuna eta elkarbizitza baketsua. 
Bizi-kalitatea.

Bolumena Denak Adierazpen artistikoa hiru dimentsiotan. 

Musika-lengoaia eta 

praktika.
Denak

Mini-laburmetraian aplikatzea. 

Musika-konposizioak egitea. 

Lurreko eta 

Ingurumeneko 

Zientziak.

 Ekosistema eta ingurumen-arazoak, 

kutsadura, kudeaketa eta garapen 

jasangarria.

Erantzukizun morala. Bullyingaren arriskuak eta 

ondorioak. Gatazkei nola aurre egin. 

Administrazio eta 

Kudeaketaren 

funtsak.

Enpresa-berrikuntza. Enpresaren 

barne-antolaketa Forma juridikoa eta 

baliabideak. Enpresa abian jartzeko 

dokumentazioa eta izapideak. 

Enpresaren kudeaketa komertziala eta 

marketina. 

Eduki guztiak eskola-jazarpenaren aurkako 

enpresa bati aplikatuta. Antolaketa, irekitzeko 

dokumentuak, jazarpenari buruzko marketin- eta 

sentsibilizazio-dokumentuak.

Musikaren eta 

dantzaren historia.

Pertzepzioa, azterketa eta 

dokumentazioa. Musika une historiko 

ezberdinetan.

Prozedurazko ikerketa-edukiak eskola-jazarpenari 

aplikatzea. Mini-laburmetraiarako musika-piezak 

aukeratzea.

Irudia eta soinua Denak Mini-laburmetraiari aplikatzea.

Psikologia Globala
Gizakia, aniztasuna, emozioak, gatazkak 

kudeatzea, asertibotasuna...

Adierazpen 
grafiko-plastikoko 

teknikak.

Globala Mini-laburmetraia egitea.

Filosofiaren historia.
Testuen analisia. Gaitasun kritikoa, 

antolaketa- eta ikerketa-lanak. Egile 

ezberdinen planteamendu etikoa.

Prozedurazko ikerketa-edukiak eta planteamendu 

etiko-morala eskola-jazarpenaren gaiari 

aplikatzea.
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