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LEHEN HEZKUNTZA ETA HEZKUNTZA BEREZIA

 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, Lehen Hezkuntzako curriculumarekiko lotura azalduko 

dugu:

LEHEN HEZKUNTZA

Natura-zientziak

Gizarte Zientziak

Hizkuntza eta Literatura

Matematikak

Lehen Atzerriko Hizkuntza

Hezkuntza Artistikoa eta Musikala

Heziketa Fisikoa

Balio Sozialak eta Zibikoak



Ikasleen arteko elkarbizitza garatzeak Hezkuntza Sistemako Lehen Hezkuntzan ezarritako 

helburuak lortzen laguntzen du, hezkuntzaren kalitate hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 

Lege Organikoaren 7. artikuluan eta Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma ezartzen 

duen otsailaren 28ko 126/2014 Errege Dekretuaren 6. artikuluan jaso bezala. Oro har, Lehen 

Hezkuntzaren helburua hau dela jasotzen da:

Lehiaketa honetan parte hartzeak irakaslearen hezkuntza-ekintzari mesede egingo dio 

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

barruan.

"Ikasleei ahozko adierazpenaren eta ulermenaren, irakurketaren, 

idazketaren, kalkuluaren, kulturari buruzko oinarrizko nozioen eta 

bizikidetzaren, ikasketa eta lanarena ohituraren, sena 

artistikoaren,sormenaren eta afektibotasunaren ikaskuntzak 

erraztea, ikasleen nortasunaren erabateko garapenari lagunduko 

dion prestakuntza integrala bermatu eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza probetxuz ikasteko prestatze aldera". 

Hezkuntza-ekintza, etapa honetan, ikasleen esperientzia eta 

ikaskuntza ezberdinak integratzen saiatuko da eta bere 

lan-erritmoetara egokituko da" (Otsailaren 28ko 126/2014 Errege 

Dekretua, 19353 orr.). 

3.1. HELBURUAK

3. LEHEN HEZKUNTZAKO CURRICULUMAREKIKO LOTURA



Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculumak ezartzen duen otsailaren 

28ko 126/2014 Errege Dekretuaren 2. artikuluari jarraiki (19352 orr.), 

jarduera honek honako gaitasun gakoak sustatzen 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.

1

2

3

4

5

6

7

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.



Otsailaren 2ko 126/2014 Errege Dekretuaren 7. artikuluak Lehen Hezkuntzako 

haurrengan zera ahalbidetuko dieten gaitasunak garatzen lagunduko duten 

helburuak ezartzen ditu:

 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 Lehen Hezkuntzako a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, 

k, l eta m 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. 

• Natura-zientziak. LOMCE: “Desarrollo de actitudes y valores, los contenidos 

seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y 

hacia los demás”.

• Gizarte Zientziak.  LOMCE helburua: "gizartean bizitzen ikastea, demokraziaren 

funtsezko mekanismoak ezagutuz eta bizitza kolektiboaren arauak errespetatuz".

• Euskal Hizkuntza eta Literatura.  LOMCE helburua: "Familia-, gizarte- eta 

lan-bizitzako edozein komunikazio-egoeratan behar bezala aritzeko beharrezkoak 

diren tresnak eta ezagutzak eskaintzea".

• Matematikak. LOMCE helburua: "Matematikek errealitatea ezagutu eta egituratzeko 

modua ematen dute, balioesteko eta erabakiak hartzeko aztertu eta informazioa 

lortzeko; eguneroko bizitzan beharrezkoak dira ikasten ikasteko, eta baita bere 

ikaskuntzak trebakuntza intelektual orokorrari eta garapen ko egiten dion 

ekarpenarengatik. Tresna matematikoek egoera ezberdin askori aurre egiteko modua 

ematen dute".

• Lehen Atzerriko Hizkuntza. LOMCE helburua: "Komunikatzeko gaitasuna 

banakakoak bete beharreko lehen betekizuna da geroz eta kultura anitzagoa eta 

eleanitzagoa den testuinguruan aritzeko".

 



• Arte-heziketa.   LOMCE helburua: "Gizakiak lengoaia plastikoa eta musikala 

erabiltzen du gainerako gizakiekin komunikatzeko".

• Musika Heziketa.    LOMCE helburua: "adierazpen- eta sormen-gaitasunak garatzera 

zuzendua, dantzaren ezagutzatik eta praktikatik".

• Heziketa Fisikoa.   LOMCE helburua: "Mugitzeko gaitasunak pertsonen bizi osoan 

zehar eboluzionatzen du eta zer, nola, noiz eta norekin egiteko adimena garatzen du, 

inguruaren baldintzak zeintzuk diren".

• Balio Sozialak eta Zibikoak.   LOMCE helburua: "pertsonen prestakuntza indartzen 

du, gizarte demokratikoaren kohesioa, defentsa eta garapena hobetzen parte hartzen 

duten eta inplikatuta dauden herritar gisa aritzeko".

Natura-zientziak

1. Blokea.

2. Blokea.

3. Blokea.

Aisia eta denbora 

librerako heziketa

- Jarduera zientifikora 

gerturatzea.

- informazioaren eta komunikazioaren 

teknologia berriak kritikoki 

kontsumitzeko heziketa, 

ziberbullryinga prebenitzeko.

3, 4 eta 5.

1, 2, 3, 4 eta 5

1, 2, 3, 4 eta 5

Norbere burua eta besteak ezagutzea. 

Jokabide arduratsuak

Izaki bizidunekiko errespetu eta 

zainketako ohiturak (elkarbizitza, 

eskubideak, etika, etab,).

Gizakia eta osasuna

-Los seres vivos

Blokeak Legearen edukiak JarduerakEskola-jazarpenari edo
bullying-ari buruzko edukiak



Gizarte Zientziak

1. Blokea.

 3. Blokea.

Eduki komunak

Gatazkak ebazteko estrategiak, 

elkarbizitzarako arauak erabiltzea eta 

elkarbizitza baketsua balioestea.

1, 2, 3, 4 eta 5

1, 2, 3, 4 eta 5

Gizartean bizitzea 

Herritarren eskubideak 

eta betebeharrak

Balioak, arauak, etika, etab.

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

Euskal Hizkuntza eta Literatura

1. Blokea.

5. Blokea.

Ahozko komunikazioa Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak, 

etab.

1, 2, 3, 4 eta 5

3, 4 eta 5.

Literatura-hezkuntza.

Eskola-jazarpenaren rolen 

role-playinga. Enpatia, emozioak, etab. 

garatzea.

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

Eskola-jazarpenari edo
bullying-ari buruzko edukiak

Eskola-jazarpenari edo
bullying-ari buruzko edukiak



Matematikak

1. Blokea.

2. Blokea.

Prozesuak, metodoak eta 

jarrerak matematiketan.

Emozioen adierazpena eta garapena

Sormena, auto-estimua, 

auto-kontzeptua, etab. garatzea.

3, 4 eta 5.

1, 2, 3, 4 eta 5

Zenbakiak

Eguneroko bizitzako arazoak 

trebetasun sozial egokiak erabiliz 

ebaztea.

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

Lehen Atzerriko Hizkuntza

2. Blokea. Ahozko testuak sortzea Entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak, 

etab.

3, 4 eta 5.

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

Eskola-jazarpenari edo
bullying-ari buruzko edukiak

Eskola-jazarpenari edo
bullying-ari buruzko edukiak



Arte-heziketa

1. Blokea.

2. Blokea.

Ikus-entzunezko heziketa

Informazioaren eta teknologiaren 

teknologia berriak arduraz erabiltzea, 

ziberbullyinga saihesteko.

Bullying dinamikaren rolei buruzko 

zinema-foruma.

1, 2, 3, 4 eta 5

1, 2, 3, 4 eta 5

Adierazpen artistikoa,

Emozioen adierazpena eta garapena

Sormena, auto-estimua, 

auto-kontzeptua, etab. garatzea.

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

Musika Heziketa

3. Blokea

Musika, 

mugimendua eta 

dantza.

Gorputz adierazpena elkarrekintza 

sozialerako modu gisa.
1, 2, 3, 4 eta 5

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak
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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

Heziketa Fisikoa

C

E

Mugimendu-ekintzak 

kooperazio-egoeratan, 

aurkakoarekin edo gabe.

Estrategia kolektiboak, arauekiko 

errespetua, arazoak konpontzea eta 

talde-lana.

3 eta 5

1, 2, 3, 4 eta  5

Mugimendu-ekintzak 

arte- edo 

adierazpen-egoeratan.

Gorputz-sormena eta adierazpena 

elkarrekintza-modu gisa. 

Auto-estimua eta auto-kontzeptua.

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

Balio sozialak eta Zibikoak

1. Blokea Pertsonaren nortasuna 

eta duintasuna

Errespetu eta duintasun pertsonala.  

Elkartasuna bultzatzea, auto-kontrola, 

emozioak, trebetasun sozialak, 

gatazkak ebaztea, motibazioa, balio 

sozialak, etika, etab.

1, 2, 3, 4 eta 5

Blokeak Legearen edukiak Jarduerak

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

 Otsailaren 28ko 126/2014 Errege Dekretua
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