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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 bullyinga ekar dezaketen bazterketa-egoerarik ez eragiteko. Hala ere, jarraian Erdi eta Goi
Mailako Lanbide Heziketako curriculumaren lotura zehatzago aztertuko dugu, honako titulu
hauetan:

Administrazio eta Gestioko arloa.

o Administrazio-kudeaketako teknikaria
o Administrazio eta Finantzetako Goi Teknikaria
o Zuzendaritzaren Laguntzako Goi Teknikaria

Nekazaritza-arloa:

o Inguru Naturalaren Aprobetxamendu eta Kontserbazioko Teknikaria
o Lorezaintza eta Loradendako Teknikaria
o Ekoizpen Agroekologikoko Teknikaria
o Nekazaritza- eta Abeltzaintza-ekoizpeneko Teknikaria
o Abeltzaintza eta Animalien Osasungintza-laguntzako Goi Teknikaria
o Baso eta Inguru Naturalaren Kudeaketako Goi Teknikaria
o Paisajismo eta Landa-inguruko Goi Teknikaria
Arte eta artisautza-arloa

o Fallagintzako eta Eszenografien Eraikuntzako Goi-mailako Teknikaria

Arte Graﬁkoen arloa
o Inprimaketa Grafikoko Teknikaria
o Inprimaketa Ondoko eta Akabera Grafikoko Teknikaria
o Aurreinprimaketa Digitaleko Teknikaria
o Produkzio Grafikoaren Diseinuko eta Kudeaketako Goi mailako Teknikaria
o Argitalpen Inprimatuen eta Multimedia-argitalpenen Diseinuko eta Edizioko
Goi-mailako Teknikaria
Merkataritza eta Marketin-arloa

o Merkataritza-jardueretako Teknikaria
o Nazioarteko Merkataritzako Goi-mailako Teknikaria
o Salmentak eta Merkataritza-espazioak Kudeatzeko Goi mailako Teknikaria
o Marketin eta Publizitateko Goi-mailako teknikaria
o Garraio eta Logistikako Goi-mailako teknikaria

Eraikuntza eta Obra Zibileko arloa:

o Eraikuntzako Teknikaria
o Barnealdeetako, Dekorazioko eta Birgaitzeko Obretako Teknikaria
o Eraikuntza-proiektuetako Goi-mailako Teknikaria
o Obra Zibileko Proiektuetako Goi-mailako Teknikaria
Elektrizitate eta Elektronika-arloa:

o Telekomunikazio-instalazioetako Teknikaria
o Instalazio Elektriko eta Automatikoetako Teknikaria
o Automatizazioko eta Robotika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria
o Instalazio Elektrikoetako eta Automatikoetako Teknikaria
o Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako Goi-mailako Teknikaria
Energia eta Ur-arloa:
o Zentral Elektrikoetako Goi-mailako Teknikaria
o Energia-eraginkortasuneko eta Eguzki-energia Termikoko Goi-mailako Teknikaria
o Energia Berriztagarrietako Goi-mailako Teknikaria

Fabrikazio Mekanikoko arloa:

o Metalak eta Polimeroak Moldekatze bidez Konformatzeko Teknikaria
o Mekanizazioko Teknikaria
o Soldadura eta Galdaragintzako Teknikaria
o Metal-eraikuntzetako Goi-mailako Teknikaria
o Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi-mailako Teknikaria
o Mantentze-lan Elektronikoko Goi-mailako Teknikaria
o Fabrikazio Mekanikoko Produkzioa Programatzeko Goi-mailako Teknikaria
o Metalen eta Polimeroen Moldekatze bidezko Produkzioa Programatzeko
Goi-mailako Teknikaria

Ostalaritza eta Turismo arloa:

o Sukaldaritza eta Gastronomiako Teknikaria
o Jatetxe-arloko Zerbitzuetako Teknikaria
o Bidaia-agentzietako eta Ospakizunen Kudeaketako Goi-mailako Teknikaria
o Sukalde-zuzendaritzako Goi-mailako Teknikaria
o Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako Goi-mailako Teknikaria
o Turismo-ostatuak Kudeatzeko Goi-mailako Teknikaria
o Turismo-gidaritzako, -informazioko eta -laguntzako Goi-mailako Teknikaria
Irudi eta Soinu arloa:
o Bideo, Disc-jockey eta Soinu-teknikaria
o 3D Animazioetako, Jokoetako eta Ingurune Elkarregileetako Goi-mailako Teknikaria
o Irudia Argiztatzeko, Hartzeko eta Tratatzeko Goi-mailako Teknikaria
o Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen Produkzioko Goi-mailako Teknikaria
o Ikus-entzunezkoetarako eta Ikuskizunetarako Soinuko Goi-mailako Teknikaria
o Ikus-entzunezko proiektuen eta Ikuskizunen Errealizazioko Goi-mailako Teknikaria

Irudi Pertsonaleko arloa:

o Estetika eta Edergintzako Teknikaria
o Ile-apainketako eta -kosmetikako Teknikaria
o Irudi Pertsonalaren eta Korporatiboaren Aholkularitzako Goi-milako Teknikaria
o Karakterizazioko eta Makillaje Profesionaleko Goi-mailako Teknikaria
o Estetika Integral eta Ongizateko Goi-mailako Teknikaria
o Ile-apainketako estilismoko eta Zuzendaritzako Goi-mailako Teknikaria
Elikagaien Industrien arloa:

o Elikagaiak Elaboratzeko Teknikaria
o Okintzako, Gozogintzako eta Konfiteriako Teknikaria
o Oliba-olioetan eta ardoetan teknikaria
o Elikagaien Industriako Prozesuetako eta Kalitateko Goi-mailako Teknikaria
o Mahastizaintza eta Ardogintzako Goi-mailako Teknikaria
Erauzketa Industrien arloa:

o Hondeaketetako eta Zundaketetako Teknikaria
o Harri Naturaleko Teknikaria

Informatika eta Komunikazioetako arloa:

o Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako Teknikaria
o Sareko Informatika-sistemen Administrazioko Goi-mailako Teknikaria
o Plataforma Anitzeko Aplikazioak Garatzeko Goi-mailako Teknikaria
o Web-aplikazioen Garapeneko Goi-mailako Teknikaria

Instalatze- eta Mantentze-lanen arloa:

o Beroa Sortzeko Instalazioetako Teknikaria
o Hozteko eta Girotzeko Instalazioetako Teknikaria
o Mantentze-lan elektromekanikoetako Teknikaria
o Instalazio Termikoen eta Fluidodunen Proiektuen Garapeneko Goi-mailako
Teknikaria
o Instalazio Termikoak eta Fluidodunak Mantentzeko Goi-mailako Teknikaria
o Mekatronika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria
Zurgintza, Altzarigintza eta Kortxo arloa:

o Arotzeriako eta Altzarigintzako Oinarrizko Lanbide-titulua.
o Arotzeria eta Altzarigintzako Teknikaria
o Instalazioko eta Altzari-hornikuntzako Teknikaria
o Diseinuko eta Altzari-hornikuntzako Goi-mailako Teknikaria
Itsaso eta Arrantzako arloa:

o Akuikultura Haztegietako Teknikaria
o Ontzi eta Itsasontzien Makineria Zaintzeko eta Kontrolatzeko Teknikaria
o Nabigazioko eta Itsasertzeko Arrantzako Teknikaria
o Urpeko Eragiketetako eta Eragiketa Hiperbarikoetako Teknikaria
o Akuikulturako Goi-mailako Teknikaria
o Ontzi eta Itsasontzien Zainketa Antolatzeko Goi-mailako Teknikaria
o Itsas-garraioko eta Alturako Arrantzako Goi-mailako Teknikaria

Kimikako arloa:

o Laborategi-operazioetako Teknikaria
o Kimikagintzako Teknikaria
o Produktu Farmazeutikoak, Bioteknologikoak eta Antzekoak Fabrikatzeko
Goi-mailako Teknikaria
o Analisiko eta Kalitate-kontroleko Laborategiko Goi-mailako Teknikaria
o Kimika Industrialeko Goi-mailako Teknikaria
Osasungintzako arloa

o Osasun-larrialdietako Teknikaria
o Farmaziako eta Parafarmaziako Teknikaria
o Anatomia Patologikoko eta Zitodiagnostikoko Goi-mailako Teknikaria
o Protesi-audiologiako Goi-mailako Teknikaria
o Osasun-dokumentazioko eta -administrazioko Goi-mailako Teknikaria
o Ahoaren eta Hortzen Higieneko Goi-mailako Teknikaria
o Diagnosi-irudiko eta Medikuntza Nuklearreko Goi-mailako Teknikaria
o Laborategi klinikoko eta Biomedikoko Goi-mailako Teknikaria
o Ortoprotesietako eta Laguntza-produktuetako Goi-mailako Teknikaria
o Protesietako Goi-mailako Teknikaria
o Erradioterapiako eta Dosimetriako Goi-mailako Teknikaria

Segurtasun eta ingurumeneko arloa:
o Larrialdi eta Babes Zibileko Teknikaria
o Larrialdien Koordinazioko eta Babes Zibileko Goi-mailako Teknikaria
o Ingurumen-hezkuntza eta Kontroleko Goi-mailako Teknikaria
o Gizarte- eta Komunitatearentzako Zerbitzuen arloa:
o Etxeko Jardueretako eta Eraikin Garbiketako Oinarrizko Lanbide-titulua PDF
o Mendekotasun Egoeran dauden Pertsonei Arreta Egiteko Teknikaria
o Animazio Soziokulturaleko eta Turistikoko Goi-mailako Teknikaria
o Haur-hezkuntzako Goi-mailako Teknikaria
o Gizarteratzeko Goi-mailako Teknikaria
o Komunikazio-bitartekotzako Goi-mailako Teknikaria

Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintzako arloa:

o Oinetakoetako eta Moda-osagarrietako Teknikaria
o Jantzigintzako eta Modako Teknikaria
o Ehungintzako Produktuak Fabrikatzeko eta Hobetzeko Teknikaria
o Oinetakoen eta Osagarrien Diseinu eta Produkzioko Goi-mailako Teknikaria
o Ehungintzako eta Larrugintzako Diseinu Teknikoko Goi-mailako Teknikaria
o Patroigintzako eta Modako Goi-mailako Teknikaria
o Neurrirako eta Ikuskizunetarako Goi-mailako Teknikaria
Garraio eta Ibilgailuen Mantentze-lanen arloa:

o Karrozeriako Teknikaria
o Errepideko Garraiorako Ibilgailuak Gidatzeko Teknikaria
o Makineriako Elektromekanikako Teknikaria
o Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikaria
o Tren-material Errodatzailea Mantentzeko Teknikaria
o Automozioko Goi-mailako Teknikaria

Beira eta Zermika arloa:

o Zeramikazko Produktuak Fabrikatzeko Teknikaria
o Zeramikazko Produktuak Garatzeko eta Fabrikatzeko Goi-mailako Teknikaria

3. ERDI ETA GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETAKO
CURRICULUMAREKIKO LOTURA
3.1. HELBURUAK
Ikasleen arteko elkarbizitza garatzeak Lanbide Heziketari buruzko hezkuntzaren kalitatea
hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoan (97886-97887 orr.) ezarritako
helburuak lortzeko ekarpena egiten du. Oro har, Lanbide Heziketaren helburua hau dela
jasotzen da:

"Lanbide Heziketaren helburua, hezkuntza sisteman, hauxe da: ikasleak eremu
profesional batean aritzeko prestatzea eta bere bizitzan zehar eman daitezkeen
lan-aldaketetara egokitzea erraztea, garapen pertsonalean eta herritartasun
demokratikoa gauzatzen laguntzea, eta hezkuntza-sisteman zein enplegurako
lanbide-heziketako sisteman aurrera egiteko modua ematea, baita bizi arteko
ikaskuntzan ere".
Lanbide Heziketak, hezkuntza-sisteman, Oinarrizko, erdi- eta goi-mailako
Lanbide Heziketako zikloak barne hartzen ditu, iraupen aldakorreko modulutan
egituratuta, eremu profesional ezberdinetako eduki teoriko-praktikoak
integratuz".
"Lanbide
Heziketako
ikasketetan
arreta
berezia
hezkuntza-sostenguko behar espeziﬁkoak dituzten ikasleei."

emango

zaie

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

3.2. HELBURUAK
Lanbide

Heziketari

buruzko

hezkuntzaren

kalitatea

hobetzeko

abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak (97887 orr.) Lanbide
Heziketan ikasleengan zera egiteko modua emango duten helburuak
ezartzen ditu:
a)

Lanbide-heziketako titulu bakoitzak berezkoak dituen

gaitasunak garatzea.
b)

Egoki den ekoizpen-sektorearen antolaketa eta ezauga-

rriak ulertzea, baita lan-txertaketako mekanismoak ere.

c)

Laneko legeria eta lan-harremanetatik eratortzen diren

eskubidek eta betebeharrak ezagutzea.
d)

Bere kasa ikastea eat taldean aritzea, baita gatazkak

prebenitzen eta modu baketsuan ebazten trebatzea, bizitza
pertsonaleko alor guztietan, baita senide- eta gizarte-bizitzan ere,
genero-indarkeria prebenitzeari arreta berezia emanez.

e)

Gizon-emakumeen arteko egiazko aukera-berdintasuna

sustatzea, baita desgaitasuna duten pertsonena ere, aukera
profesional guztiak eta horiek gauzatzea ahalbidetuko duen
prestakuntzarako sarbidea izateko.
f)

Segurtasun- eta osasun-baldintzetan aritzea, baita lanetik

eratorritako balizko arriskuak prebenitzea ere.
g)

Etorkizuneko ikaskuntzak eta ekoizpen-prozesuen ebo-

luziora eta gizarte-aldaketara egokitzea ekarriko duen nortasun
profesional motibatzailea garatzea.
h)

Sena ekintzailea indartzea, enpresa-jarduerak eta ekime-

nak gauzatzeko.
i)

Ikasleak hezkuntza-sisteman aurrera egiteko prestatzea.

j)

Ingurumen-arriskuak ezagutzea eta prebenitzea.

Lehiaketa honetan parte-hartzeak aurrez azaldutako Lehen Hezkuntzako a, b, c, d, e, f, g, h, i eta
j helburu orokorrak lortzen lagunduko du.

3.4. EDUKIAK
Arestian aipatutako tituluetako eduki komun edo boluntarioei loturiko
moduluei dagozkien errege dekretuen edukiei erreparatuta, ikaskuntza
iraunkorraren gaitasunak bereganatzea bermatuko duten maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoaren 42. artikuluan eta Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren artikulu bakarreko hogeita
hamabosgarren atalak erantsitako aldaketan ezarritakoaren arabera (97889.
orr.), eskola-jazarpena prebenitzeari buruzko edukiekiko lotura ezarri da.
Hala ere, bullyingari buruzko edukiak beste modulu batzuetan ere landu
daitezke, ikasleek egoki iritziz gero. Hortaz, bullyingari buruzko edukiak
titulu guztietan landu daitezke. Taula modura aurkezten dira modulu bakoitzeko araudiaren edukien, praktika-txostenari dagozkion dokumentuetan
zehaztuko diren jardueretan landuko diren eskola-jazarpenari eta ziberjazarpenari buruzko edukien eta unitate didaktikoaren arteko lotura.

Titulu guztietarako modulu komunak edo borondatezkoak
Modulua

Legearen edukiak

- Ahoz komunikatzeko
estrategiak erabiltzea,
Gaztelaniazko

gaztelaniaz Hala

komunikazioa

badagokio, hizkuntza
kooﬁzialean.
- Baliabide digitalak.

Bullyingari buruzko edukiak
- Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,
asertibotasuna, enpatia, etab.
Negoziatzeko eta erabakiak hartzeko prozesuak.
Elkarlana.
- informazioaren eta komunikazioaren
teknologia berriak kritikoki kontsumitzeko
heziketa, ziberbullyinga prebenitzeko.

Legearen edukiak

Modulua

- Ahozko mezuak aztertu eta ekoiztea

- Norbere burua eta besteak ezagutzea.

(arauak, harreman sozialak, etab.).

Jokabide arduratsuak

- Baliabide digitalak, informatikoak,
bibliograﬁkoak, ulermen-arazoak
konpontzeko edo lan bat egiteko

Komunikazioa
atzerriko
hizkuntzan

Bullyingari buruzko edukiak

beharrezkoak diren informazioa, ideiak
eta iritziak bilatzeko.

- Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako
ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika,
etab,).
- Gatazkak ebazteko estrategiak.

- Nolabaiteko konplexutasuna duten

- Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

testuak paper euskarrian eta formatu

etab.

digitalean idaztea.

- Elkarlana.

- Atzerriko hizkuntza duten

-

herrialdeetako elementu kulturalik

teknologia berriak kritikoki kontsumitzeko

adierazgarrienak identiﬁkatzea eta

heziketa, ziberbullryinga prebenitzeko.

informazioaren

eta

komunikazioaren

interpretatzea.

Matematika
Aplikatuak

- Testuinguru Pertsonalari eta Eremu
Profesionalean Ikasteari Aplikatutako
Zientziak. Arazo errazak konpontzea.

-

konpontzea,

elkarbizitza,

errespetua, etab.
-

- Lan-bilaketa aktiboa. Karrera

Arazoak

informazioaren

teknologia

berriak

eta

komunikazioaren

kritikoki

kontsumitzeko

profesionalerako interes, gaitasun eta

heziketa, ziberbullyinga prebenitzeko.

Modulu

motibazio pertsonalak

- Norbere burua eta besteak ezagutzea.

profesionala.

aztertzea.

Jokabide arduratsuak

Lanbide

- Gatazkak eta lan-taldeak kudeatzea.

- Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako

Heziketa eta

- Eskubideak eta betebeharrak.

ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika, etab,).

orientazioa.

Negoziazio kolektiboa.
- Ingurumen-arriskuak, sozialak,
psikosozialak, etab.
- Banakako prebentzio- eta
babes-neurriak eta neurri kolektiboak.

- Gatazkak ebazteko estrategiak.
- Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak, etab.
- Emozioen adierazpena eta garapena
- Sormena, auto-estimua, auto-kontzeptua,
motibazioa, etab. garatzea.
- Elkarlana.

Legearen edukiak

Modulua

Bullyingari buruzko edukiak
- Sormena, auto-estimua, auto-kontzeptua,

- Enpresetako egitura eta antolaketa

motibazioa, etab. garatzea.

identiﬁkatzea:

- Elkarlana.

kalitatea,

giza

baliabideak, bezeroak, etab.
-

Jarrera

pertsonalak,

Modulu

puntualtasuna.

profesionala.

-

Prestakuntza

garbiketa,

lan-zentroetan

Jarrera

- Norbere burua eta besteak ezagutzea.
enpatia,

- Izaki bizidunekiko errespetu eta zainketako

profesionalak:

ordena,

erantzukizuna

eta

segurtasuna.
-

Laneko

Jokabide arduratsuak
ohiturak (elkarbizitza, eskubideak, etika,
etab,).
- Gatazkak ebazteko estrategiak.

eta

ingurumen-arriskuak

- Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

prebenitzeko jarrerak.

etab.

- Enpresako hierarkia.

- Emozioen adierazpena eta garapena

- Lan-taldearekiko komunikazioa.

-

- Gatazkak eta lantaldeak kudeatzea.

teknologia berriak kritikoki kontsumitzeko

informazioaren

eta

komunikazioaren

heziketa, ziberbullyinga prebenitzeko.

Aurreko taulan jasotako ikasgaiei dagokienez, LOMCEren arabera (97890. orr.),
Hezkuntza-administrazioek ezarritako esparruaren barruan, ikastetxeek erdi-mailako prestakuntza-zikloak ikasten dituzten ikasleei Gaztelaniazko Komunikazioa,
Atzerriko Hizkuntzako Komunikazioa eta Matematika Aplikatuak ikasgaiak eskaini
ahal izango dizkiete, nahierara, ikasleak bestelako irakaskuntzetara igarotzea
errazteko. Halaber, ikasleak Lanbide Heziketako goi-mailako zikloetara bideratzeko aurrerabidea errazte aldera, ikastetxeek, Hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren esparruaren barruan, egoki den lan-arloarekin edo esparruarekin loturiko borondatezko ikasgaiak eskaini ahal izango dituzte; horiek gainditzeak goi-mailako prestakuntza-zikloetan onartuak izatea erraztuko du, Gobernuak arautzen
duen moduan.

ARAUDIA
- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa.
- Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa.
- Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Todo FP.es. El portal de la Formación
Profesional http://www.todofp.es/todofp
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