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SAIO ESPRESA
ESKOLA-JAZARPENAREN AURKA SENTSIBILIZATZEKO
PUBLIZITATE-KARTELA SORTZEA
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

publizitate-kartela, halako indarkeriazko jarreren aurkako intolerantzia agertuz, arrazoia edozein
delarik ere, baina areago aniztasunean oinarritzen bada (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren
araberakoa, erlijiosoa...). Kartelarekin batera minutu bateko iraupeneko audio-deskribapena
igorriko da, baita 140 karaktere edo gutxiagoko izenburua ere. (Gelako lana antolatzeko moduari
buruz gehiago jakiteko, kontsulta ezazu "LEHIAKETAREN AURKEZPENA" dokumentua).

1. GAITASUNAK
"Curriculumarekiko lotura-dokumentuan" ikus daitekeenez, Lehen Hezkuntzako
oinarrizko curriculumak ezartzen duen otsailaren 28ko 126/2014 Errege Dekretuaren
2. artikuluari jarraiki (19352 orr.), jarduera honek honako gaitasun gakoak sustatzen
ditu:
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.

2. HELBURUAK

Desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek eskola-jazarpenaz duten kontzeptua
ezagutzea.
Gela-taldeak kartelaren bitartez adierazi nahi duenaren ideia nagusia deﬁnitzea.
Sentsibilizatzeko publizitate-kartelerako irudiak egitea edo bilatzea.
Sentsibilizatzeko publizitate-kartela sortzea, ikasleen sormena eta
adierazpen-askatasuna bultzatuz, adierazpen artistikoaren bidez.
izenburua asmatzea, ikasleen idatzizko adierazpena lagunduz.
Egindako lana audio-deskribapen labur batean deskribatzea, ikasleen berdintasuna
eta eta ahozko adierazpena sustatuz 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. CONTENIDOS
3. EDUKIAK
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4. SAIO ESPRESAREN GARAPENA

Kartela taldean egin behar da, ikasle guztien parte-hartzea bermatuz eta egitekoak
ikasleen aukera eta lan-erritmoetara egokituz, baita ikasteko zailtasunetara edo
desgaitasunera ere. Kartela egitea errazteko, jarduera jarraitu beharreko urrats txikitan
banatu da.

4.1. 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 hezkuntzaeta 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:
“SOMOS DIFERENTES, NO INDIFERENTES.
Activistas contra el acoso”.
Urrats honekin amaitzeko, guztion artean, aho batez, eskola-jazarpenaren
zein alderdi zehatzi ekin nahi diogun mugatuko dugu.

4.2. IRUDIAK BILTZEA

IRAUPENA: 15 minutu.
MATERIALAK: Aldizkariak, guraizeak, egunkariak, argazki-kamera eta Interneterako sarbidea.
GARAPENA: Gure kartelaren bitartez zer adierazi nahi dugun argi daukagunean, hura osatuko
duten argazkiak aukeratu edo atera beharko ditugu, gela-taldean aukera-berdintasuna eta
inklusioa sustatuz. Talde bakoitzak adierazi nahi denera hobeto egokitzen den irudi-sorta
aukeratuko du. Horretarako, hainbat aukera izango dituzte:

• Aldizkari eta egunkarietako ebakinak aukeratu.
• Interneteko irudiak erabili.
• Une horretan bertan argazkiak egin.
• Aurreko aukera guztiak erabili.

4.3. KARTELAREN BURUTZAPEN GRAFIKOA

IRAUPENA: 15 minutu
MATERIALAK:

Irudiak, kola, guraizeak, euskarri materialak (kartoi meheak, kartoia, paper

jarraitua...), ordenagailua, irudiak tratatzeko aukera ematen duen programa (Photoshop, online
editoreak, etab.),…
GARAPENA: Ikasleek aukeratu dituzten irudi guztiekin kartela egingo dute. Eskura dituzten
teknika guztiak erabili ahal izango dituzte, tradizionalenetatik hasi, collagea adibidez (kola eta
guraizeak erabiliz), irudiak tratatzeko modua ematen duen ordenagailuko edozein programara
arte (photoshop, lineako editoreak, online collage-ak, etab.).

4.4. IZENBURUA ASMATZEA
IRAUPENA:

5 minutu.

MATERIALAK: Arbela edo paper jarraitua, ordenagailua, boligrafoak, margoa...
GARAPENA: Ikasleek kartelaren izenburua aukeratuko dute, aurreko urratsetan kartela sortzeko
emandako urratsen arabera. Izenburu laburra eta zuzena behar du izan (140 karaktere edo
gutxiagokoa), eta irakurlearen arreta bereganatuko duena, gustu txarrekoa izan gabe. Lehiaketan
parte hartzeko sentsibilizatzeko publizitate-kartelerako izenburua aukeratuko da, 140 karaktere
edo gutxiagokoa. Kasu horietan arreta berezia jarri beharko zaio letra-tipoari (Arial, Times New
Roman, Tahoma...), baita koloreei eta tamainari ere.

4.5. KARTELAREN AUDIO-DESKRIBAPENA
IRAUPENA: 10 minutu.
MATERIALAK:

4.5. AUDIO-DESCRIPCIÓN DEL CARTEL

Interneterako sarbidea duen ordenagailua, mikrofonoa edo audio-pista

grabatzeko modua ematen duen beste sistemaren bat.
GARAPENA: Sentsibilizatzeko publizitate-kartela sortutakoan, egindako lanarekin adierazi nahi
izan denaren audio-deskribapena egingo da, epaimahaiari ulermena errazteko eta kartelaren
irisgarritasun unibertsala laguntzeko. Audio-deskribapen horrek minutu bateko iraupena izango
du, gehienez, eta ahal bezain zehatz eta argi eman beharko da, itsuak diren edo
ikusmen-desgaitasuna daukaten pertsonen irisgarritasuna ahalbidetuz, modu horretan
kartelarekin adierazi nahi izan dena uler dezaten. Zera aintzat hartu beharko dugu, ezinbestean:
erabiliko dugun bolumena, hondoko zarata posibleak kentzea, isiluneak gehitzea, etab.
Audio-deskribapena lanak igotzeko Gune Pribatuan grabatu ahal izango da, edo mp4 formatuko
artxiboa erantsi.

4.6. PUBLIZITATE-KARTELA BIDALTZEA
IRAUPENA:

5 minutu.

MATERIALAK: Kartela, audio-deskribapena eta Internetera sar daitekeen ordenagailua, bidalketarako.
GARAPENA: Sentsibilizatzeko publizitate-kartela amaitutakoan, irakaslearen Gune Pribatuaren
bitartez online bidali beharko da, .jpg formatuan, 2 Mb-ko gehieneko pisuarekin.

5. SAIO ESPRESERAKO AHOLKUAK

Lanerako planak eta egitekoen esleipenak ikasleen arteko aniztasuna aintzat hartuko dute:
denek egindako lan integrala osatu beharko da.

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

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

Saiorako ebakinak, irudi digitalak, bideoak, etab. eduki beharko ditugu, ikasleek behar adina
material eskura izan ditzaten jardueraren egunean diseinua egiteko.

Kartela amaitutakoan funtsezkoa da eskola-jazarpenaz dugun ideia adierazteko argitasuna,
egon daitezkeen akats gramatikalak zuzenduz.

ARAUDIA
Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa.
Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma ezartzen duen otsailaren 28ko 126/2014
Errege Dekretua.

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

ANEXO 1
1. ERANSKINA: LOMCE EDUKIAK ETA SAIO ESPRESA, IKASGAIKA
IKASGAIAK

LOMCE EDUKIA

1. Blokea: Ikasleak jarduera zientiﬁkoan
trebatzen hastea
1. Blokea: Aisia eta denbora librerako
Natura-zientziak

heziketa
2. Blokea: Gizakia eta osasuna
3. Blokea: Izaki bizidunak

SAIO ESPRESAREN EDUKIA
- Dokumentazioa bilatzeko eta kontzeptuak
argitzeko garrantzia.
- Komunikabideek eta IKT-ek ematen diguten
informazioaren kontsumo kritikoa
- Eskola-jazarpenak osasun psikologiko eta
emozionalean eragiten dituen ondorioak.
- Erantzukizunaren balioa.
- Elkarbizitza, etika eta eskubideak
herritartasunaren funtsezko alderdi gisa.
- Izaki bizidunetan hierarkizatutako harremanak
haustea eta errespetuaren eta zaintzaren garrantzia
bultzatzea.

1. Blokea. Eduki komunak

- Gatazkak ebaztea.
- Elkarbizitza-arauak.

Gizarte Zientziak

Euskal Hizkuntza eta
Literatura

3. Blokea: Gizartean bizitzea

- Komunikazio-trebetasunak.

Herritarren eskubideak eta

- Gizakion eskubideak eta betebeharrak.

betebeharrak

- Besteekiko erantzukizun morala.

1. Blokea: Ahozko komunikazioa
5. Blokea: Literatura-hezkuntza

- Negoziatzeko eta erabakiak hartzeko prozesuak.
- Publizitate-hizkera.
- Narrazioa eta deskribapena.
- Irakurketa eta ahozko adierazpena.

- Matematiken aplikagarritasuna sormen

Matematikak

1. Blokea: Prozesuak, metodoak eta

artistikoko prozesuetan.

jarrerak matematiketan.

- Prozesuen sekuentziazioa. Numerazioa.
- Denboraren kontzeptua.

2. Blokea: Zenbakiak

- Neurriak (poster tamaina).
- Banaketa espaziala eta proportzioak.

- Bullying eta ziberbullying kontzeptuaren
Lehen Atzerriko
Hizkuntza

2. Blokea: Ahozko testuak

etimologia.

sortzea

- Publizitate-kartelaren deskribapen-narrazioa.
- Ahozko eta idatzizko adierazpena atzerriko
hizkuntzan audio-deskribapenean eta izenburuan.

IKASGAIAK

LOMCE EDUKIA

SAIO ESPRESAREN EDUKIA

- Irudi ﬁnko eta bizien arteko ezberdintasunak,
ikasitako patroiak jarraituz.
- Ardura teknologikoa irudiak bilatzean, sortzean
eta banatzean.
1. Blokea. Ikus-entzunezko heziketa
Arte-heziketa

- Ikusmen-lengoaia ezagutzea eta erabiltzea ideiak,
ekintzak eta egoerak irudikatzeko.

2. Blokea. Adierazpen artistikoa

- Sorkuntza plastikoak egitea, sormen-prozesuaren
oinarrizko jarraibideei erreparatuta, material eta
pintura-tekniken ezberdinen adierazkortasuna
esperimentatuz, aitortuz eta ezberdinduz,
planeatutako lana burutzeko egokienak hautatuz.

Musika-heziketa

3. Blokea: Musika, mugimendua eta
dantza

- Gorputzak ere adierazten du.
- Denboraren kontzeptua.
- Musika-banda. Taldearen, aparteko eta
dibertsiﬁkatutako talentuaren garrantzia.

Heziketa Fisikoa

C Blokea: Mugimendu-ekintzak

- Oposizioa modu demokratikoan kudeatzea.

kooperazio-egoeratan, aurkakoarekin

- Elkarlaneko ikaskuntza.

edo gabe.

- Gorputz-adierazpena, posizio baketsuak eta
indarkeriazkoak.

Balio Sozialak eta
Zibikoak.

E Blokea: Mugimendu-ekintzak arte-

- Gorputzaren ezagutza eta bere irudikapen

edo adierazpen-egoeratan.

artistikoa.

1. Blokea: Pertsonaren nortasuna eta

- Errespetu eta duintasun pertsonala.

duintasuna

- Gizakion interdependentzia.
- Auto-estimua. Motibazioa.
-Auto-kontrola.

