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BIGARREN HEZKUNTZA 

LEHIAKETAREN ETA CURRICULUMAREN ARTEKO LOTURA
Murtziako Unibertsitateko Bilakaeraren eta

Hezkuntzaren Psikologia Departamentuko espezialistek egina



LOMCE Hezkuntza-legeak irakasleen zereginari buruzko hausnarketa- 

eta 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 gutxie-

neko balio zibikorik gabe, ez dago hezterik.

Nola jasotzen du LOMCE-k eskolako elkarbizitza? Lege honen Hitzau-

rrearen arabera, edizio honetako gaiaren funtsezko printzipioei buruzko 

zati adierazgarri batzuk ekarriko ditugu hona: 

1. SARRERA

"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 potentzial-

tasunak 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, elkarbizitza-

ren printzipio demokratikoen eta oinarrizko eskubide eta askatasunekiko errespe-

tuan.



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 nabarmendutako 

trebetasunak eta gaitasunak garatzea 

planteatzen da: 



- 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, Bigarren Hezkuntzako curriculumarekiko lotura azalduko dugu:

BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASGAIAK

Biologia eta Geologia  - DBHko 1.- 4. mailak).

Geografia eta Historia. DBHko 1. 
zikloa/DBHko 4. maila

Euskal Hizkuntza eta Literatura 
DBHko 1. zikloa eta DBHko 4. maila

Matematikak (DBHko 1. - 4. maila)

Lehen Atzerriko Hizkuntza (DBHko 1. - 4. maila)

Fisika eta Kimika. DBHko 2., 3. 4. mailak

Ekonomia DBHko 4. maila:

Latina DBHko 4. maila:

Jarduera profesionalari aplikatutako 
zientziak DBHko 4. maila:

Ekintzailetza eta Enpresa Jardueraren 
Hastapena DBHko 4. maila:

Teknologia (DBHko 1.-4. mailak)

Heziketa Fisikoa (DBHko 1. - 4. maila)

Erlijioa edo Balio etikoak (DBHko 1.-4. mailak)

Kultura Klasikoa (DBHko 1. - 4. mailak)

Musika (DBHko 1. - 4. mailak)

Bigarren Atzerriko Hizkuntza (DBHko 1. - 
4. mailak)

Kultura Zientifikoa (DBHko 4. maila)

Teknologia (DBHko 4. maila)

Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia (DBHko 4. maila)

Arte eszenikoak eta dantza (DBHko 4. maila)



Ikasleen arteko elkarbizitzaren garapenak Hezkuntza Sistemako Bigarren Hezkuntzan 

ezarritako helburuak lortzea laguntzen du, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren eta 

Batxilergoaren oinarrizko curriculuma ezartzen duen abenduaren 26ko 1105/2014 Errege 

Dekretuaren artikuluan jasotzen den moduan.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren helburua ikasleek kulturaren 

oinarrizko elementuak bereganatzea da, bere alderdi humanistiko, 

zientifiko eta teknologikoetan bereziki, eurengan ikasteko eta 

lanean aritzeko ohiturak indartzea; ondorengo ikasketetara sartzeko 

eta lanean hasteko prestatzea eta herritar gisa bizitzan dituzten 

eskubideak eta betebeharrak gauza ditzaten prestatzea.

3.1. HELBURUAK

3. BIGARREN HEZKUNTZAKO 
CURRICULUMAREKIKO LOTURA 

Lehiaketa honetan parte hartzeak irakaslearen hezkuntza-ekintzari mesede egingo dio 

gelan, ikasleen bizipenak integratuz eta bere lan-erritmoetara egokituz, ikasgai bakoitzaren 

barruan.



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:

3.2. GAITASUNAK

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.
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ONCE Lehiaketako oinarriek gaitasun horiek guztiak bereganatzea 

sustatzen dute, edukiaren aldetik izan, erabilitako metodologiaren-

gatik, 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 publizita-

te-kartela lagunduko duen audio-deskribapenaren bitartez.

 Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta Teknologiaren Oinarri-

zko Gaitasuna publizitate-kartela eginez martxan jarriko dira, izan 

ere neurri egokienak, irudiei eta testuei eskainitako proportzio-

naltasunak eta kartela egiteko teknikak, materialak eta progra-

mak aintzat hartu beharko dira-eta.

 

  Gaitasun Digitala irudiak eta testua tratatuz landuko 

da, sortzen den kartela digitalizatuz eta ONCE plataformara 

bidaliz.



 Bullying kontzeptuari buruzko hausnar-

keta 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 publizita-

te-kartela egitean elkarlanak, errespetuak 

eta tolerantziak berezkoak dituzten trebe-

tasun 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 errespeta-

tuz,sormena sustatuz, kritikak onartzen ikasiz eta publizitate-kartelean eskola-jazarpeneko egoeren 

salaketa ikuspuntu artistiko-kulturaletik adieraziz landuko da.



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.

 

3.3. HELBURUAK



3. VINCULACIÓN CON EL CURRÍCULO DE PRIMARIA

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 Bigarren Hezkuntzako a, b, c, d,e, g,h, j, k 

eta l helburu orokorrak lortzen lagunduko du.

 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.



3.4. EDUKIAK

LOMCEk (Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege 

Organikoak) ezarritako edukien arabera, Bigarren Hezkuntzako 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.

• Biologia eta Geologia. “Kultura zientifikoa bereganatzea, eragile aktibo gisa 
identifikatzea eta bere inguruaren garapena beren jardunbideen eta ezagutzen 
mendekoa izango dela aitortzea“.

• Geografia eta Historia. “Gizarteak garatzen diren espazioa, baliabide naturalak eta 
horiei eman izan zaien erabilera ezagutzeak iraganari buruzko datuak ematen digu 
eta etorkizuneko zenbait arazo aurreikusten laguntzen digu”.

• Euskal Hizkuntza eta Literatura. “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”. 

• Matematikak.  “Inguruan dugun mundua begiratzeko eta interpretatzeko modua 
osatzen dute, sormen-gaitasuna islatzen dute, kontzeptuak eta argudioak 
zehaztasunez adierazten dituzte, ikasten ikasteko trebetasuna laguntzen dute eta 
izaera instrumentala dute, prozesu zientifikoak eta teknologikoan bereziki, eta kultura 
eta zibilizazioak garatzeko indar bideratzaile gisa" (DBHko 1. eta 2. mailak) "eguneroko 
egoeratan hainbat arazo konpontzea; zehatzago, aspektu eta alderdi hauek barne 
hartzen ditu: matematikoki pentsatu, modelatu eta arrazoitzea, buruketak planteatu 
eta ebaztea, entitate matematikoak adieraztea, ikur matematikoak erabiltzea, 
Matematikekin eta Matematikei buruz komunikatzea eta laguntza eta tresna 
teknologikoak erabiltzea" (DBHko 3. eta 4. mailak).  

• Fisika eta Kimika. “Ikasleari etorkizunari arrakastaz aurre egiteko modua emango 
dioten tresna espezifikoak eskaintzea, gaitasun zientifikoari, teknologikoari eta 
berritzaileari lotutako garapen ekonomiko eta sozialean parte hartuz”. 

IKASGAIEN LOMCE HELBURUA



• Atzerriko 1. hizkuntza . ”Ikaslea "bere garapenerako akuilu diren hainbat testuinguru 
eta egoeratan integratzeko eta parte hartzeko prestatuago dago, eta aukera hobeak 
alor pertsonalean, publikoan, hezkuntzakoan edo akademikoan, okupazionalean eta 
profesionalean”.

• Atzerriko 2. hizkuntza. “Ikaslearengan mundu errealeko egoera espezifikoetan 
komunikatzeko modua emango dioten jarrerak, ezagutzak eta trebetasunak 
integratzeko eta jokoan jartzeko gaitasuna garatzea”.

• 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”.  

• Hezkuntza plastikoa, bisuala eta ikus-entzunezkoa. “Autonomia handiagoa lanak 
sortzeko orduan, taldekako proiektu artistikoak burutzean jarraitu beharreko urratsak 
hobeto planifikatzen lagunduz”.

• Musika. “Banakakoen garapen integrala laguntzen du, trebakuntza emozional eta 
intelektualean parte hartzen du, egintza musikalaren ezagutzaren bitartez, adierazpen 
kultural eta historiko gisa, eta ikasleengan jarrera irekia, hausnarketakoa eta kritikoa 
izaten laguntzen du”. 
• Erlijioa eta balio etikoak. “Ikasleei bere balorazio-epaiek beharrezkoa duten 
zorroztasuna, koherentzia eta fundamentazio arrazionala eduki dezaten beharrezkoak 
diren arrazionaltasun eta objektibotasun-tresnak eskaintzea, beren hautapenak 
jardunbidea, bizitza pertsonala eta gizarte-harremanak gidatzeko gai izan daitezen”.

• Teknologia. “Prozesu teknologikoekin lotutako erabakiak sena kritikoaz, horiekin 
loturiko arazoak ebazteko gaitasunez hartzea; hitz batean, bizi-kalitatea hobetzen 
duen inguru teknifikatu batean aritzeko gaitasuna erraztuko duten materialak, 
prozesuak eta objektuak erabiltzeko eta ezagutzeko”.

• Ekintzailetza eta Enpresa Jardueraren Hastapena.   “Arriskuak hartzea, berritzailea 
izatea, gogatzeko, negoziatzeko eta pentsamendu estrategikoa izateko dohaina 
edukitzea ere gaztaroan abiarazi beharreko gaitasunen artean daude, 
ekintzailetasunerako gaitasuna duten herritarrak trebatzen laguntzeko”.

• Kultura klasikoa. “Alderdi horietako asko mendebaldeko kulturan biziraun eta eragin 
dutela eta presente daudela ohartzea, modu horretan bere nortasun kulturala osatzen 
duena ulertzen eta definitzen duten hainbat adierazpideak ulertzea hobetuz”. 



• Kultura Zientifikoa.   (DBHko 4. 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”.
• Ekonomia.  ”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”.

• Latina. ”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”.
• Filosofia.   ”Pentsatzeko eta ulertzeko gai izatea da, gainerako ikasgaietan 
ikasitako eremu zehatzetik arrazionalki abstrakzioa eginez, Filosofiaren 
ezaugarri dena ardatz hartuta, alegia, hausnartzea, arrazoitzea, kritikatzea eta 
argudiatzea, berezkoa duen galdetzeko modu erradikala eta azkena erabiliz, 
giza bizipenaren osotasunari buruz, eta hori guztia banakakoak zein gizarteak 
duen eraldatzeko eta aldatzeko gaitasuna bazter utzi gabe”.

• Jarduera profesionalari aplikatutako zientziak. “Osasunaren gaineko 
kontrola areagotzea eta hobetzea eta, halaber, zientziak eta bere prozedurek 
gizartearen ongizatean duten papera ulertzeko eta balioesteko modua 
ematen die.”
• Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak. “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”.
• Arte eszenikoak eta dantza.  “Sorkuntza artistikoa egiaztatzea eta 
balioestea Dantzaren edo Antzerkiaren moduko arte espezifiko baten 
zerbitzura jartzen denean; eta Arte Eszenikoek eta Dantzak egindako 
ibilbidearen oinarri izateko helduleku irmoak sortzea, prestakuntza 
integral, fisiko, estetiko eta kulturalean lagungarri izateko”.



3.4.1. BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

1. Blokea

2. Blokea

4. Blokea

3. Blokea

Esperimentazioa biologian eta geologian: 

inguru naturaletik hautatu eta jasotako 

laginetatik informazioa lortzea eta 

aukeratzea.

Laginak ateratzeko kode deontologikoak 

eta etikoak arautzea, gizartearen 

funtzionamendurako funtsezkoa den 

hezkuntza moralari lotuta.

Ikastetxea eta gela bizigarria egiten duten 

ezaugarriak ezartzea (eskubideak, 

betebeharrak, arauak, etab.).

Pertsonen interdependentzia beren 

bizi-beharrak asetzeko. Denok kalteberak 

gara. Denok beharrak dauzkagu

Biosfera Lurra planeta bizigarria egin 

zuten ezaugarriak.

Bizi-funtzioak: elikadura, harremana eta 

ugalketa.

Domeinu-azpiratzearen oinarri den 

harreman hierarkizatuaren egitura haustea 

(indarkeriari loturiko patroia) eta 

bestearekiko arduratik topaketa etikoa 

sustatzea.

Izaki bizidunak sailkatzeko sistema. 

Espeziearen kontzeptua Izendapen 

binomioa

Indarkeria nagusi den eskola-inguru bati 

loturiko gaixotasunak (eskolako fobiak, 

antsietatea, depresioa, auto-estimuaren 

hondamena, etab.). Prebentzio-neurriak.

Osasuna eta gaixotasuna Gaixotasun 

infekziosoak eta ez-infekziosoak Higienea 

eta prebentzioa

Jokabidean indarkeriazko jarrerako hainbat 

patroi ezartzea, loturiko arazoak eta 

jokabide horiek hausteko zailtasunak eta 

aldaketa sustatzeko motibazioak.

Adikzioa sortzen duten substantziak: 

tabakoa, alkohola eta bestelako drogak. 

Loturiko arazoak

Berdintasuna, arrazoi fisiko eta 

sozialengatik eta ospe eta 

lidergo-arrazoiengatik ez baztertzea.

Giza ugalketa. Ugal-aparatuaren anatomia 

eta fisiologia Nerabezaroan ematen diren 

aldaketa fisikoak eta psikikoak.

Blokeak Legearen edukiakLey Bullyingari buruzko edukiak

Biologia eta Geologia. (DBHko 1. eta 3. mailak)



6. Blokea

7. Blokea

Ekosistemetan desorekak eragiten 

dituzten faktoreak.

Elkarbizitza hondatu dezaketen 

elementuak identifikatzea Norbere buruan 

desorekak eragiten dituzten emozioak 

ezagutzea (auto-erregulazioa).

Elkarbizitzari, gatazkei, bullying-ari, balio 

demokratikoei, herritartasunari buruzko 

ikerlana.

Elkarbizitzari, gatazkei, bullying-ari, balio 

demokratikoei, herritartasunari buruzko 

ikerlana.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

3. Blokea

4. Blokea

Giza eboluzioa: 

hominizazio-prozesua.

Gizakiaren aldaketa-aukerak.   Gizakiaren 

garapen eta 

perfekzionamendu-gaitasuna. Jokabide 

disruptibo eta indarkeriazkoen 

automatismoa haustea.

Indarkeriaren aurkako zero tolerantzia.Faktore mugatzaileak eta egokitzapenak. 

Tolerantzia-muga

Indarkeriazko jokabideen ondorioak 

besteengan, gelan eta ikastetxeko 

elkarbizitzan.

Giza jarduerek ekosistemetan dituzten 

inpaktuak eta horien balioztapena.

Ikerketa-proiektua.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

Biologia eta Geologia. (DBHko 4. maila)



1. Blokea

2. Blokea

 Inguru fisikoa.

Inguruarekiko erantzukizun morala 

Komunitate-inguruetako elkarbizitzaren 

aurreko erantzukizun zibikoa.

Eskolako bizitzan parte hartzea eta 

inplikatzea, ekoizpen-sektorearekiko 

paralelismoa. Ekoizpen-jarduerekiko 

jokabide pasiboa edo destruktiboa 

berbideratzea.

 Gizakiaren tokia.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

2. Blokea

6. Blokea

7. Blokea

9. Blokea

10. Blokea.

Iraultza liberalen Aroa.
Elkarbizitza baketsu eta errespetuzko 

bateranzko aldaketa sustatzea. Bullyingik ez.

4. Blokea XIX. mendeko inperialismoa eta 

Lehen Mundu Gerra.

Indarkeriazko jokabideen ondorioak, 

bake-tratamenduen beharra. Banakako eta 

ikasgelako bake-tratamendua osatzea.
Bigarren Mundu Gerraren arrazoiak eta 

ondorioak (1939-1945).

Bestearen instrumentalizazioa eta 
anulazioa.Francoren diktadura Espainian.

Erantzukizun teknologikoa (Ziberbullyinga).

 

Garena bizi izan dugunaren ondorio da eta 

izango garena ezartzeke dago. 

Itxaropenari, gauzak aldatzeko 

borondatearei atea irekitzea. 

Eskola-jazarpena haustea.

XX. mende-amaierako eta XXI. 

mende-hasierako Iraultza Teknologikoa 

eta Globalizazioa.

 Iraganaren, orainaren eta etorkizunaren 

arteko harremana, Historian eta 

Geografian zehar. 

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

Geografia eta Historia. DBHko 4. maila:

3.4.2. GEOGRAFIA ETA HISTORIA

Geografia eta Historia. DBHko 1. zikloa



1. Blokea

2. Blokea

Ahozko komunikazioa: entzutea eta hitz 
egitea.

 Komunikazioaren garrantzia, 

bullying-egoerak salatzea, eskubideen 

adierazpen asertiboa...

Gaiari buruzko testuak Idatzizko komunikazioa: irakurtzea eta 
idaztea.

3. Blokea
Esaldiak osatzea, audio-deskribapenerako 

edo gidoirako, eskola-jazarpenaren 

aurkako ONCE lehiaketako saioetan. 

Hizkuntzaren ezagutza. 

 

4. Blokea
Literatura-testuetan elkarbizitzari loturiko 

balioak.
 Literatura-hezkuntza.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

1. Blokea

4. Blokea

5. Blokea

Bullyingari aplikatutako 

prozesua.

Funtzioak. Eguneroko inguruaren fenomenoak eta 

bestelako gaiak irudikatzen dituzten grafikoen 

azterketa eta deskribapen kualitatiboa. Egoera bat 

tokiko ezaugarrien eta ezaugarri globalen 

azterketatik analizatzea, egoki den grafikoan. Taula 

eta enuntziatuen bitartez emandako 

mendekotasun funtzionaleko egoerak aztertu eta 

alderatzea. 

Eskola-jazarpenari buruzko 

estatistika interpretatzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

Matematikak DBHko 1. eta 2. mailak 

3.4.3. EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
DBHko 1. ZIKLOA ETA DBHko 4. MAILA

3.4.4. MATEMATIKAK

Prozesuak, metodoak eta jarrerak matematiketan. 

Buruketak ebazteko prozesuaren planifikazioa. 

Praktikan jarritako estrategiak eta prozedurak. 

Emaitzei buruzko hausnarketa: 

Estatistika eta probabilitatea. 



1. Blokea

4. Blokea

5. Blokea

Bullyingari aplikatutako 

prozesua.

Funtzioak. Eguneroko inguruaren fenomenoak eta 

bestelako gaiak irudikatzen dituzten grafikoen azterketa 

eta deskribapen kualitatiboa. Egoera bat tokiko 

ezaugarrien eta ezaugarri globalen azterketatik 

analizatzea, egoki den grafikoan. Taula eta enuntziatuen 

bitartez emandako mendekotasun funtzionaleko 

egoerak aztertu eta alderatzea. 

Eskola-jazarpenari buruzko 

estatistika interpretatzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

Irakaskuntza akademikoetara zuzendutako matematikak. 
DBHko 3. eta 4. mailak 

Prozesuak, metodoak eta jarrerak matematiketan. 

Arazoak ebazteko prozesuaren planifikazioa. Praktikan 

jarritako estrategiak eta prozedurak. Emaitzei buruzko 

hausnarketa. Nork jarrera egokiak garatzeko eta lan 

zientifikoaren zailtasun propioei aurre egiteko 

gaitasunetan konfiantza izatea.   

Estatistika eta probabilitatea 

1. Blokea

 Informazioaren eta Komunikazioaren 

Teknologien erabilera.
Ziberbullyinga

Etika- eta diziplina-kodea.Laborategiko lana.

Bullyingean oinarrituta.Ikerketa-proiektua.

3. Blokea Gela-taldea eskola-jazarpenaren inguruan 

bere gain hartzeko prest dagoen 

aldaketak identifikatzea.

Aldaketak.

4. Blokea Indarra, erasotzailearen ohiko ezaugarria. 

Indarra bideratzen ikastea.

Mugimendua eta indarrak.

 

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.5. FISIKA ETA KIMIKA. DBHko 2., 3. 4. mailak



1. eta 3. 
Blokeak

2. eta 4. 
Blokeak

Eskola-jazarpenari buruzko testuak. 

Nazioarteko sentsibilizatzeko 

kanpainak.

Ahozko eta idatzizko testuak sortzea: 

adierazpena eta interakzioa. 

Audio-deskribapena eta gidoia 

itzultzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.6. LEHEN ATZERRIKO HIZKUNTZA DBHko
1., 2., 3. eta 4. mailak. 

 Ahozko eta idatzizko testuen ulermena.

Globala. Eskola-jazarpenari buruzko testuak.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.7. BIGARREN ATZERRIKO HIZKUNTZA 
DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak.

Ahozko testuen ulermena. Ahozko testuak 

sortzea: adierazpena eta interakzioa. Idatzizko 

testuen ulermena. Idatzizko testuak sortzea: 

adierazpena eta interakzioa. 

Globala. 

Gatazkak kudeatzea. Emozionaltasun 

negatiboa kontrolatzea. Aurre egiteko 

arriskuak eta aukerak aztertzea. IKTak 

jazarpenari aurka egiteko erabiltzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.8. HEZIKETA FISIKOA. DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak. 

 Oposizio-, elkarlan- edo elkarlan-oposiziozko 

mugimendu-egoerak ebaztea. 

Mugimendu-ekintzan parte hartzen duten 

faktoreak eta intentsitatea kontrolatzeko 

mekanismoak aintzat hartzea. Zailtasunak eta 

arriskuak kontrolatzea. Informazioaren eta 

Komunikazioaren Teknologiak 

ikaskuntza-prozesuan erabiltzea.



Globala
Ezagutza horiek guztiak 

publizitate-kartela eta mini-laburmetraia 

osatzeko erabiltzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.9. HEZKUNTZA PLASTIKOA, BISUALA ETA 
IKUS-ENTZUNEZKOA DBHko 1., 2., 3. 4. mailak  

Adierazpen plastikoa, Ikus-entzunezko 

komunikazioa, Marrazketa teknikoa.

Globala
Mini-laburmetraian aplikatzea. 

Eskola-jazarpena salatzeko 

musika-konposizioak egitea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.10. MUSIKA. DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak.  

Denak

Globala
Eduki guztiak bullyingari lotuta.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.11. BALIO ETIKOAK. DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak.   

Pertsonaren duintasuna. Ulermena, errespetua 

eta berdintasuna pertsonen arteko 

harremanetan. Hausnarketa etikoa. Justizia eta 

politika. Balio etikoak, Zuzenbidea, Giza 

Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, giza 

eskubideei buruzko nazioarteko hitzarmenak. 

Balio etikoak eta zientzia eta teknologiarekiko 

harremana.

Globala

Sistema eta makinen eta 

bullying-prozesuaren arteko 

antzekotasuna. Eskola-jazarpenaren 

gaiaren inguruko produktu 

teknologikoak egitea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.12. TEKNOLOGIA. 

Adierazpen eta komunikazio teknikoko prozesua, 

arazo teknologikoak ebaztea. Erabilera teknikoko 

materialak. Egiturak eta mekanismoak: makinak 

eta sistemak. Informazioaren eta Komunikazioaren 

Teknologiak. 

Teknologia (DBHko 1.-4. mailak)



1. Blokea 
Ziberbullyinga. Eskola-jazarpenari 

aurre egiteko baliabideak diseinatzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

 Informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak. 

6. Blokea Ziberbullyinga.Teknologia eta gizartea. 

Teknologia (DBHko 4. maila) 

Globala

Lidergo positibo eta ekintzailea 

ulertzea, talentu partikularra aintzat 

hartzen dakienez. Eskola-jazarpenari 

buruzko enpresa-proiektua burutzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.12. EKINTZAILETZA ETA ENPRESA JARDUERAREN 
HASTAPENA

 Autonomia pertsonala, lidergoa eta 

berrikuntza. Enpresa-proiektua. 

Ekintzailetza eta Enpresa Jardueraren Hastapena DBHko 1. zikloa  

1. Blokea
Indarkeriari aurre egiteko pertsonalizazio- 

eta giza garapeneko programak.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

  Autonomia pertsonala, lidergoa eta 

berrikuntza.

2. Blokea

Eskola-jazarpenari aurre egiteko enpresa 

sortzea. Eskola-jazarpenaren aurkako 

ekintzailetasuna eta ekiteko gaitasuna 

sustatzea.

Enpresa-proiektua. 

3. Blokea

Bullyingaren aurkako borrokan beharrak 

aztertzea, eskola-jazarpenari aurre egiten 

lagunduko diguten baliabideak, laguntzak 

eta kanpoko zerbitzuak bilatzeko garrantzia.

Finantzak. Beharrak aztertzea eat 

finantzaketa bilatzea.

Ekintzailetza eta Enpresa Jardueraren Hastapena. DBHko 4. maila:



1. Blokea
Jazarpenaren tokiak mapa batean kokatzea eat 

horietan babesa emateko konpromisoa areagotzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

 Mapa batean mugarri geografiko 

garrantzitsuak kokatzea.

3. Blokea
Besteekiko aurreiritziak eta indarkeriari buruzko mitoak 

haustea.
Mitologia

4. Blokea
Adierazpen kritiko-sozial gisa (ONCE lehiaketako 

publizitate-kartela eta mini-laburmetraia).
Artea. 

5. Blokea
Harreman-moduak, ikasgelan antolatzeko moduak, 

arauen garrantzia, ikasle bakoitzaren rolak...
Gizartea eta eguneroko bizitza. 

1. Blokea Eskola-jazarpenari aplikatuta.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

 Lan-prozedurak 

3. Blokea
Epe luzerako ondorioak Erantzukizun morala.Aurrerapen teknologikoak eta 

bere ingurumen-inpaktua. 

4. Blokea
Pertsonaren duintasuna, asertibotasuna, eskubideak 

eta betebeharrak.
Bizi-kalitatea. 

3.4.14. KULTURA ZIENTIFIKOA. DBHko 4. maila:  

3.4.13. KULTURA KLASIKOA. DBHko 1., 2. eta 4. mailak. 



1. Blokea
 Gauza guztiek ondorioak dauzkate. Jazarpenak 

erasotzailearengan dituen ondorioak, 

komunitatean duen inpaktua.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

 Ekonomia eta herritarren bizitzan 

duen inpaktua. Baliabideen eskasia, 

aukeraketa eta esleipena. 

Aukera-kostua. 

2. Blokea
 Eskola-jazarpena prebenitzeko ekimenen 

eraginkortasuna. Gaitasun kritikoa itzartzea.

 Ekoizpen-prozesua eta 

ekoizpen-faktoreak. 

3. Blokea

Hezkuntza-komunitatean inplikatzeko eta ardura 

hartzeko beharra, eskola-jazarpenaren aurka. 

Erasotzailearen kontratua jokabide-aldaketa 

sustatzeko.

Finantza-kontratuen inplikazioak. 

4. Blokea
Desberdintasunekiko errespetua. Elkartasuna eta 

gizartearen aldeko jokabidea sustatzea.

Desparekotasun ekonomikoak eta 

errentaren banaketa. 

3.4.15. EKONOMIA. DBHko 4. maila:

3.4.16.  LATINA. DBHko 4. maila:

5. Blokea.
Herritartasuna eta elkarbizitza Erroman, 

ikastetxearekiko paralelismoa.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

Erroma: historia, kultura eta zibilizazioa.

6. Blokea
Elkarbizitzari buruzko glosarioa. 

Jatorri etimologikoa.
Testuak



3.4.17.  FILOSOFIA DBHko 4. maila: 

1. Blokea

3. Blokea

2. Blokea

Filosofia. Idatziz eta ahoz nork bere burua eta 

inguruan duena ulertzeko interes berariaz 

gizatiarrari buruz hausnartzea eta argudiatzea. 

Bullying prozesuak hausnartzea 

eta aztertzea, galderaren 

ikuspuntu filosofikotik.

Garapen emozionala, nortasun 

pertsonalaren eraikuntza. 

Nortasun pertsonala, nortasunari buruzko hainbat 

teorien tesi nagusiak ezagutu eta azaltzea. 4. 

Nortasun pertsonalaren etapak ezagutzea, 

arrakasta eta porrota ezartzen dituzten faktoreei 

buruz hausnartuz. Motibazioaren egitekoa eta 

garrantzia identifikatzea giza bizitzaren energia- eta 

norabide-faktore gisa, bere dimentsio ezberdinetan, 

gizakia animalia arrazional gisa aintzat hartzea. 

Motibazioari eta afektiboa denaren arteko 

elkarrekintzaren garrantzia balioestea, giza 

jokabidea norabide ezberdinetan eta intentsitate 

ezberdinarekin zuzentzeko. 

Alteritatearen pedagogia, 

bestearekiko harrera eta 

erantzukizuna gizakia indartzeko 

funtsezko alderdi gisa eta 

jazarpena prebenitzeko.

Sozializazioa. Bestea hala identifikatzea, bere 

banakotasunean eta, aldi berean, espazio eta baldintza 

komunak partekatzen dituen alter ego gisa 

identifikatzea, intersubjektibotasunari bidea emanez. 2. 

Gizakiaren dimentsio soziala eta kulturala ezagutzea, 

kultura eta gizartea kontzeptuak identifikatuz eta 

ezberdinduz. 

Mitoak haustea. 

Eskola-jazarpenean zenbait 

determinismorekin haustea.

Pentsamendua. Egia-mota nagusietako batzuk 

ulertzea.
4. Blokea

6. Blokea

Eduki horiek eskola-jazarpenean 

aplikatzea, helburua askatasunaren 

balioan, aldaketarako itxaropenean 

heztea delako.

Eraldaketa. Ekintza-askatasunaren kontzeptuaren bi 

esanahiak ezagutzea. Gizakiaren sormen-gaitasuna 

ezagutzea. Sormena garatzeko zenbait teknika 

ezagutu eta aplikatzea. 

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak



3. Blokea: 

4. Blokea

IKTak behar bezala erabiltzea 

eskola-jazarpenari buruzko informazioa 

bilatzean, aukeratzean eta prozesatzean, baita 

horri buruz sentsibilizatzeko materialak egitea.

Ikerketa-proiektua.

Banakako eta taldeko lanean parte hartzea, 

balioestea eta errespetatzea, inor ez baztertzen 

ikasiz. Jendaurrean egindako ikerlana aurkeztea 

eta defendatzea.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

 3.4.18. JARDUERA PROFESIONALARI APLIKATUTAKO ZIENTZIAK 
DBHko 4. maila:

Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza 

(I+G+b),. Gizartean duen garrantzia. 

Berrikuntza.

Globala

Ziberbullyinga. Ardura teknologikoa. Sarean 

sentsibilizatzeko kanpainak. 

Eskola-jazarpenari buruzko web-biltegiak.

Blokeak Legearen edukiak Bullyingari buruzko edukiak

3.4.19. INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOEN TEKNOLOGIAK. 
DBHko 4. maila:   

Denak

Globala

Aplicar todos estos 

conocimientos en los 

contenidos del acoso 

escolar. Minicorto.

Blokeak Legearen edukiak Legearen edukiak

3.4.20. ARTE ESZENIKOAK ETA DANTZA. DBHko 4. maila: 

 Ahozko eta idatzizko, ez-ahozko, keinuzko eta 

mimikazko hizkuntza-trebetasunak garatzea, 

adierazpide-bilduma eta komunikazio-errepertorioa 

areagotuz. 6. Nork bere burua hobeto ezagutzeko eta 

nortasun autonomo eta independentea garatzekoo 

baliabideak sortzea. 

Sorkuntza eta adierazpena antzerkian, dantzan eta 

bestelako arte eszenikoetan.



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 
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