
HAUR HEZKUNTZAKO TEKNIKARIA
1.MAILAKO PROGRAMAZIOAK 2020-21
IKASTURTEA. IKASLE LIBREAK
HAUR HEZKUNTZA GOI-MAILAKO zikloaren titulazioa 15
lanbide-moduloz osatuta dago. hauek dira 1.mailakoak.

1. MAILAN:

1. Garapen kognitiboa eta motorra

2. Garapen sozioafektiboa

3. Haurraren autonomia eta osasuna

4. Adierazpena eta komunikazioa

5.       Gizarte Trebetasunak

6. Lan-prestakuntza eta orientabidea (LPO)

LPO moduloa transbersala da ziklo gehienetan.Gizarte trebetasunak, gure
familiako ziklo batzuetan ere ematen da. Beraz beste ziklo batean
gaindituta badituzue konbalidazioa eskatu ahal duzue.

Hurrengo orrietan modulo bakoitza gainditzeko beharrezkoak diren
edukiak, oinarrizko bibliografia eta ebaluaketa nolakoa izango den
(azterketa gutxi gora behera) aurkeztuko dira.
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GARAPEN KOGNITIBOA ETA MOTOREA

(198 ORDU)

1.EDUKIAK:

1. GIZA-GARAPENAREN TEORIAK:

1.1. Kontzeptuak: hasiera, heltzea,ikaskuntza eta garapena

1.2. Garapen-kontzeptua hainbat jarrera teorikotatik:

1.2.1. Anbientalismoa: Bandura eta Doman.

1.2.2. Innatismoa: Gessell eta Pikler

1.2.3. Interakzionismo moderatua: Montessori eta Piaget.Aucouturier eta
Gardner.

1.2.4. Interakzionismo soziala: Wallon .

2. GARAPEN SENTSORIALA :

2.1. Definizioak: Sentsazioa eta pertzepzioa.

2.2. Sentsazio motak: esterozeptiboak, intrazeptiboak (propiozeptiboak…)

2.3. Zentzumen-sistemak: ikusmena, entzumena, ukimena, dastamena ,
usaimena, zentzumen zinestesikoa. Zentzumenen garapena eta asaldurak.

2.4. Zentzumenen estimulazioa. Estimulazio motak.

2.5. Jarduera sentsorialak

2.6. Zentzumenen behaketa eta erregistroa

2.7. Zentzumen-asaldurak: ikusmen eta entzumen asaldurak.Motak,
gomendioak...

2.8. Sarbiderako egokitzapenak:Braille, CRI-IBT,komunikazio sistemak-
keinu hizkuntza, laguntza teknikoak…

2



3. GARAPEN MOTOREA:

3.0. Nerbio-sistema: nerbio sistema zentrala eta periferikoa. Neurona.

3.1. Heltzearen eta mugimen-garapenaren 3 legeak: zefalo-kaudala,
proximo-distala...

3.2. Mugimendu motak: erreflexuak, borondatezkoak, automatikoak.
Jaioberriaren erreflexuak

3.3. Definizioak: motrizitate lodia eta fina, lekualdatzea(bertikala eta
horizontala), jarrera estatikoa…

Mugimen-eboluzioa: jarrera,lekualdatzea, heltzea(motrizitate fina).

3.4. Loczy metodologia-Mugimen askea.Materialak. Faseak.

3.5. Mugimen grafikoaren garapena:Lowenfeld eta Calmy

3.6. Mugimen-estimulazioarako materialak

3.7. Mugimen-garapenaren behaketa eta erregistroa(bideoa)

3.8. Mugimen-asaldurak:larriak eta arinak : ardatz bifidoa, garun
paralisia…

3.9. Sarbiderako egokitzapenak: oztopo arkitektonikoak ezabatu,
materialak egokitu, profesionalak.

4. GARAPEN KOGNITIBOA:

4.1. Funtzio kognitiboak:

4.1.1. Pertzepzioa/hautematea.Arreta.

4.1.2. Memoria:faseak,motak

4.1.3. Pentsamendua: arrazoibidea, arazoak konpontzea.

Sormena.
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4.1.4. Adimena.Howard Gardner-ren adimen anitzak.

4.2. Adimen garapena 0tik 6 urtera.Piaget:

4.2.1. Sentimen-mugimen Adimena (0-2urte)

4.2.2. Adimen aurreragilea (2-6 urte).

4.3. Norbere kontzientziaren jatorria eta eboluzioa

4.5. Behaketa eta erregistroa

4.6. Garapen kognitiboaren asaldurak: buru-atzerapena, autismoa-TEA,
Down sindromea, gaitasun handikoak.Ezaugarriak,motak,...

4.7.Egokitzapenak/eskuhartzeak: piktogramak, agenda bisualak, TEACH,
arreta goiztiarra,komunikazio sistemak…

5. PSIKOMOTRIZITATEA:

5.1. Zer da psikomotrizitatea?Definizioak. Motak. Helburuak.

5.2. Psikomotrizitate sorrera eta historia. Autoreak.

5.3. Esku-hartze psikomotorreko baliabideak: saio motak, faseak, txokoak
eta materialak...Hezitzailearen papera saioan.

5.3. Psikomotrizitate-jardunaren edukiak: egituraketa espaziala, gorputz
eskema, erlajazioa-arnasketa, kontrol tonikoa…

5.4. Adierazle psikomotoreak.

6. INTEGRAZIOA-INKLUSIOA:

6.1. Integrazioaren Historia

6.2. Integrazioaren Printzipioak

6.3. Hezkuntza Premia Bereziak: definizioa eta motak.Prozedura.
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6.4. HPBekin lan egiten duten profesionalak: pta/aholkularia,
hezkuntza-laguntza teknikoa, logopeda, fisioterapeuta,Berritzegunea ...

6.5. Kurrikulumeko Egokitzapen Indibidualak: motak

6.6. Inklusioa: Printzipioak eta helburuak

6.7. Arreta goiztiarra

2. BIBLIOGRAFIA:

Unitateak 1-5

“Desarrollo cognitivo y motor”; PONS,E. eta ROQUET-JALMAR,D.
Altamareko liburuaren 2003ko argitalpenaren itzulpena (azkeneko
kapituloa ezik) “Garapen kognitiboa eta motorra”ren tituloarekin
“www.jakinbai.eus” web gunean aurkitu daitekeena. 6. kapitulorako
erderazko liburua erabili daiteke.

5.unitaterako:

● “Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años)”.FUSTE,S.eta BONASTRE,M.
Biblioteca de Infantil, Editorial Graó. Barcelona,2009.

● “La Psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa”.
ARNAIZ, RABADAN y VIVES: Ediciones Aljibe. Málaga, 2001.

6.unitaterako(zati batzuk):

● “Haur Hezkuntza 0tik 6 urtera” (3. liburukia). EHU.2000.
● “Hezkuntza premia bereziak Haur Hezkuntza 2. zikloan”. Hezkuntza

Saila. Eusko Jaurlaritzako www.hezkuntza.net weborrian.

3.Unitaterako: Pikler-Loczy metodologia:

● “Garapen motor eta postural autonomoa”Programa Materno Infantil.
Ministerio de Salud de Argentina.

● “Adimenaren,manipulazioaren eta arretaren garapena”Programa Materno
Infantil.Ministerio de Salud de Argentina.

2ak jakinbai.com-en ere “Garapen kognitiboa eta motorra- Falk 2” karpeta
barruan.
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Bideoa: Moverse en libertad. You tuben.

Beste Bideoak: Baby Human-Caminar, Pensar, El mundo en pañales-Primeros pasos,
Agárralo como puedas, El pensador, La mente en pañales. You Tuben.

3.EBALUAKETA:

AZTERKETA EREDUA:

1º- Atala, teorikoa izango da.+/- 50 galdera ingurukoa,galdera laburrak
.8 pto.

2º-Atala,praktikoa izango da, galdera luzeagoak eta/ edo kasu
praktikoren bat . 2pto.

Lehenengo atala gaindituta egon behar da bigarren atala zuzentzeko.
Atal 2ak gaindituta egon behar dira gehiketa egiteko,horrela ez bada,
azterketa EZ GAINDITUTZAT emango da.
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GARAPEN SOZIOAFEKTIBOA (165 ORDU)

EDUKIAK:

● 1. Garapen afektiboa
○ 1.1. Garapen afektiboaren definizioa eta mugak
○ 1.2. Garapen emozionala
○ 1.3. Teoria argitzaileak
○ 1.4. Atxikimendua
○ 1.5. Garapen afektiboaren eta ezagutzaren garapenaren

arteko elkarreragina

● 2. Gizarte-garapena
○ 2.1. Oinarrizko kontzeptuak
○ 2.2. Teoria argitzaileak
○ 2.3. Gizarte-ezagutza. Haurrak besteekin dituen

harremanak
○ 2.4. Jolasaren garrantzia gizarte-garapenean
○ 2.5. Emozioen eta gizarte-trebetasunen hezkuntza

● 3. Garapen sexuala
○ 3.1. Oinarrizko kontzeptuak
○ 3.2. Teoria argitzaileak
○ 3.3. Baterako hezkuntza eta sexista ez den hezkuntza.

Hezkidetza

● 4. Garapen morala
○ 4.1. Oinarrizko kontzeptuak
○ 4.2. Teoria argitzaileak
○ 4.3. Haurren arrazonamendu morala
○ 4.4. Sexu-desberdintasunak garapen moralean
○ 4.5. Balioen hezkuntza
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● 5. Arazo eta nahaste psikopatologikoak haurtzaroan
○ 5.1. Jokabide normala eta jokabide patologikoa
○ 5.2. Arazo psikopatologikoak eta jokabide-nahasteak

haurtzaroan
○ 5.3. Talde-harremanetan arazoak sorrarazten dituzten

portaera-arazoak
○ 5.4. Jokabide-erregresioa eta eguneroko jokabide-arazoak
○ 5.5. Hezitzaileen jarduerak jokabide-nahasteei aurre

egiteko

BIBLIOGRAFIA:

Testuliburua:

● “Desarrollo afectivo y social” Nuria Prat y Marisa del Río. Altamar
liburuaren itzulpena www.jakinbai.com-en aurkitu ahal duzu
“Garapen Sozioafektiboa Familiekin parte hartuz” tituluarekin.

● “Ipuinak sexistak ez izateko gida”. Urtxintxa Eskola

Gomendatutako biografia

● “Ni rabietas ni conflictos” Rosa Jové. La Esfera de los libros
argitaletxea.

● “Bésame mucho” Carlos González. Espasa argitaletxea.

AZTERKETA

Helburuak lortu diren baloratzeko erreferentzia puntua azken gaitasunen
lorpena izango da, hau da, OCDan zehazten diren ebaluazio-irizpideek
ezartzen dutena.

Azterketa proba objetiboa izango da bi ataletan banatuta; teoriako eta
praktikoa. Modulua gainditzeko bi eduki multzoak gaindituta izan
behar dira.
Azterketan 8 galdera egongo dira; hauetako 7, garatzeko galderak izango
dira. Azken galdera praktikoa izango da; egoera baten azterketa.
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HAURREN AUTONOMIA ETA OSASUNA (198 ORDU)

Testuliburua:

- Autonomía personal y Salud. Palomar, Muñoz, Nus y Arteaga. Ed. Altamar.
Barcelona. 2008. 2003ko edizioa itzulita dago www.jakinbai.com web orrian
“Autonomia pertsonala eta Osasuna” tituloarekin (2009)

Liburu honen hurrengo lan unitateak edo/eta puntuak:

UNITATEAK:

1.Lan Unitatea: Osasun Hezkuntza (osoa)

- Artikulua: “Los fundamentos de una verdadera autonomía en el niño pequeño” J.
Falk (“Claves de la educación Pikler-Loczy”. Editora Elena Herrán. 2017)

2.Lan Unitatea: 0-6 urte bitarteko Haztea eta Garapen fisikoa. (osoa)

Informazioa osatu Osakidetzaren hurrengo dokumentuekin:

- Haurraren Osasun Kartila

3.Lan Unitatea: Haurren elikadura eta nutrizioa

3.1. Elikadura eta nutrizioa: kontzeptuak. Digestio prozesua.

3.2. Nutrizio printzipioak: funtzioak. Mantenugaiak.

3.3. Piramidea eta gurpila. Menuak. Dieta orekatua.

3.7. Gaixotasun batzuk eta haiek prebenitzeko dietak: lehorgarria, libragarria

Informazioa osatu Osakidetzaren hurrengo dokumentuekin:
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- Haurraren Osasun Gidak:

Lehen hilabeteetan (0-6 hilabete bitartean)

Lehen urtean (6 hilabete eta 3 urte bitartean)

Liburua:

“Mi niño no me come”. C. González. Ed. Booket. 2012

Artikulua:

“Del biberón a la autonomía”.  M. Vincze (“Claves...)

4.Lan Unitatea: Umeen jarduera, loa eta atsedena

4.1. Oinarrizko kontzeptuak: jarduera, atsedena, nekea, loa…

4.4. Helduak eta umeen loa: afektibitatea, kanpoko estimuloak…

4.6. Loarekin zerikusia duten asaldurak.

Liburuak:

“Dormir sin lágrimas”. Rosa Jové. Ed. La esfera de los libros S.L. 2007

“Duérmete, niño”. E. Estivill, S. Béjar. Ed. Debolsillo. 2009

5.Lan Unitatea: Umeen higienea

5.5. Higienea haur-eskolan: espazioak eta baliabideak. Ingurugiro-higienea.

5.6. Haur higienearekin zerikusia duten arazoak eta asaldurak: enuresia, enkopresia,
dermatitisa, zizareak, muget…

Artikuluak:

“El baño del bebé”. J. Falk (“Claves…)

“La cooperación durante los cuidados” (“Claves…)
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“El desarrollo del control de esfínteres y el interés del niño pequeño hacia las funciones
corporales”. M. Vincze, J.Falk (“Claves…)

8.Lan Unitatea: Haurtzaroaren gaixotasunak

8.1. Kontzeptuak: gaixotasuna, sintomak, infekzioak, profilaxia, sukarra…

8.2. Gaixotasunen aurkako babesa eta defentsa-sistemak. Txertaketa.

8.3. Gaixotasun kutsakorrak: infektatzeko eta kutsatzeko bideak eta mekanismoak.

8.8. Hezitzaileen jarrera gaixotasunen aurrean. Protokoloak

Informazioa osatu Osakidetzaren hurrengo dokumentuekin:

- Txertaketa Kartila

9.Lan Unitatea: Haurren istripuen prebentzioa

9.1. Haur-istripuak: definizioak,motak, arriskuak eta faktoreak…

9.2. Istripuen prebentzioa: babesteko eta prebenitzeko neurriak

PRAKTIKAK:

- Umea altxatu eta utzi (sehaska, alda-lekua, zorua…)

- Pardela aldatu

- Jaten eman

- Jantzi

- Erantzi

- …
11



- AZTERKETA:

TEORIKOA: Bi atal izango ditu: 5 galdera teorikoak (2 puntu bakoitza: 10) eta 2 kasu
praktikoak (5 puntu bakoitza: 10). Atal 2ak (galdera teorikoak eta kasuak) gaindituta
egon behar dira nota kalkulatzeko; horrela ez bada, azterketa EZ GAINDITUTZAT
emango da.

Atal teorikoaren nota kalkulatzeko: galderak %60a eta kasu praktikoak %40a balio du.

PRAKTIKOA: Azterketa praktikoa egiteko, teorikoa gaindituta egon behar da.
Kontuan hartzeko gutxieneko nota 10etik 3koa izango da.

KALIFIKAZIOA: Azken notaren kalkulua egiteko: Atal teorikoaren pisua, %80a eta
azterketa praktikoarena, %20a.
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ADIERAZPENA ETA KOMUNIKAZIOA (198 ORDU)

1. EDUKIAK:

1. ADIERAZPENA ETA KOMUNIKAZIOA
1.1. Giza komunikazioa:

Elkarrekin komunikatzea, premia bat
Komunikazioa eta komunikazio-prozesua
Pertsona helduaren eta haurraren arteko komunikazio-harremana
Komunikazioan eragina duten bestelako faktoreak

1.2. Haurraren adierazpena
1.3. Pertsona helduaren eginkizuna

Hezitzailearen eginkizuna
1.4. Hainbat komunikazio mota
Ariketak eta jarduerak

2. AHOZKO HIZKUNTZA
2.1. Ahozko hizkuntzaren bilakaera

Ahozko hizkuntzaren garrantzia
Hizkuntzaz jabetzea errazten duten faktoreak

2.2. Haurraren hizkuntzaren bilakaeraren etapak:
Etapa aurrelinguistikoa (0-12 hilabete)
Hizkuntza ez-konbinatorioaren etapa (12-24 hilabete)
Hizkuntza konbinatorioaren etapa (24-72 hilabete)

2.3. Hizkuntzaren nahasteak
Diagnostikoa eta sortzen dituen arazoak
Hizkuntzaren nahasteen kategoriak
Esku-hartze goiztiarra

2.4. Hizkuntzaz jabetzean sortzen diren nahaste espezifikoak:
Dislaliak
Disfemiak
Disfasiak

2.5. Beste patologia batzuek eragindako nahasteak:
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Gorreria eta hizkuntza
Haurraren garun-paralisia. Disartria
Autismo eta hizkuntza
Adimen-atzeratasuna eta hizkuntza

2.6. Hizkuntzaz jabetzen laguntzen duten jarduerak eta jolasak
Buf-aren kutxa (putz egitea)
Hizkuntza jolasak

3. HAUR LITERATURA
3.1. Haur literatura.

Zer jotzen da haur-literaturatzat?
Haur-literaturako generoak
Haurrak literaturan murgiltzea
Nola piztu haurraren irakurzaletasuna

3.2. Ipuina
Zer da ipuina?
Ipuinaren balio hezigarria
Ipuina, lilura- eta atsegin-iturria

3.3. Ipuin motak
Ipuinak sailkatzeko irizpideak
Ipuin tradizionalak
Gaur egungo ipuina

3.4. Ipuin bat kontatzea
Irakurritako ipuina
Kontatutako ipuina
Adinaren araberako ipuinak

3.5. Nola landu behar da ipuina ikasgelan?
3.6. Oinarri folklorikoa duen literatura herrikoia

Betiko adierazpideak
Neurtitzak eta poemak
Antzerkia eta dramatizazioa

Ariketak eta jarduerak

4. HIZKUNTZA LOGIKO-MATEMATIKOA

4.1.Haurren adimen logiko–matematikoaren egitura:
Adimenaren egitura hizkuntza logiko-matematikoaren bidez
Piageten estadioak
Dienesen ekarpena
C. Kamiiren ekarpena

4.2. Prozesu logiko-matematikoa sustatzeko mekanismoak
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4.3. Haur-eskolan kontzeptu logiko-matematikoak lantzen:
Nolakotasun kontzeptua
Kantitate kontzeptua
Zenbaki kontzeptua
Neurri kontzeptua
Espazio kontzeptua
Denbora kontzeptua

4.4. Eragiketa-erlazioak
Taldekatzeak

4.5. Logika matematikoa lantzeko baliabideak
4.6. Hezitzailearen papera

Ariketak eta jarduerak, proposamen batzuk

5.GORPUTZ HIZKUNTZA
5.1. Erritmoa haur hezkuntzan

Erritmoaren garrantzia HHn.
Hizkuntza erritmikoaren kontzeptuak
Bilakaera etapak. Teknikak eta prozedurak

5.2. Gorputz eta keinu hezkuntza
Gorputz eta keinu hezkuntzaren garrantzia
Gorputz adierazpena komunikatzeko lehengo era
Gorputz adierazpena eta garapen psikomotorra.
Gorputz adierazpena eta ikaskuntza

5.3. Hizkuntz dramatikoa
Dramatizazio erak
Jolas dramatikoaren baliabideak

5.4. Dantza
Dantza erritmo adierazpena
Bilakaera etapak
Ariketak eta jarduerak

6. MUSIKA HIZKUNTZA
6.1. Soinu eta isiltasunaren balioak

Soinua eta isiltasuna
6.2. Soinuaren ezaugarriak:

Intentsitatea.
Altuera.
Timbrea.

6.3. Musika tresnak eta orkestra
Sailkapenarako irizpideak
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Zenbait jarduera musika tresnekin.
6.4.. Musika entzuketa:

Erlajatzeko, garapen emozionalerako,opera...
6.5. Ahotsa heztea.

Hautxoen kanta, abotsa zaintzea eta heztea
Abots teknikak HHn

6.6. Haur kantak
6.7. Musika idazkera

Ariketak eta jarduerak

7. ADIERAZPEN PLASTIKOA

7.1. Adierazpen plastikoa haur-hezkuntzan:
Hizkuntza plastikoa adierazpide gisa.
Estrategia metodlogikoak
Haurraren garapena plastikaren bidez.
Hezitzailearen eginkizuna.

7.2. Materialak eta euskarriak.
7.3. Papera, erabilera anitzeko materiala.

Paper motak
Papera maneiatzeko teknikak

7.4. Marrazketa eta pintura:
Bilakaera grafikoen etapak
Baliabideak  eta teknika grafikoak
Marrazketa
Pintura

7.5. Modelaketa
Teknikak eta baliabideak
Modelatzeko oreak

7.6. Tekniken eransketa. Collage.
Ariketak eta jarduerak

2.BIBLIOGRAFIA:

Testuliburua: PÉREZ TORRAS G.; SHELLY DE VIDAL M. C.;
ESCUDÉ MATAMOROS N. eta BLANCO DOMÍNGUEZ P.(2007):
Expresión y comunicación. Altamar. Itzulia dago w.jakinbai.com-en.
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3. EBALUAKETA:

Azterketa: kasu praktiko bat baliatuz, moduluaren edukiak garatu behar (5
atal. Atal bakoitzak bi puntu balio du).

GIZA TREBETASUNAK  (132 ORDU)
EDUKIAK

1. Talde psikologiara hurbilketa

1.1. Taldea kontzeptu gisa
1.2. Sozializazio prozesua
1.3. Talde motak
1.4. Taldearen garapena eta eraginkortasuna

1.4.1. Talde bizitzaren faseak.
1.4.2. Talde kohesioa
1.4.3. Komunikazio taldean

1.5. Talde egiturak
1.6. Rolak eta lidergoa

1.6.1. Talde barruko rolak
1.6.2. Lidergoa

1.7. Taldeak lantokian.
1.7.1. Lantaldea
1.7.2. Talde informalak

2. Taldeetan esku-hartzea

2.1. Taldeetan esku-hartzeari buruzko alderdi batzuk
2.1.1. Taldeetan esku- hartzeko teknikak
2.1.2. Talde bat gidatzea

2.2. Taldeak osatzeko teknikak
- Sociograma
- Oxford
- Collage
- Rolen antzezpena

2.3. Dramatizazio teknikak
- Role Playing
- Bakarrizketa
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- Rolak alderanztea
2.4. Talde dinamikak

2.4.1. Horiei hurbilketa. Teknikak sortu eta aplikatu
2.5. Jardueren programazioa

2.5.1. Planifikazioa
2.5.2. Ezarpena
2.5.3. Ebaluaketa

● Ariketak Jarduerak

3. Gizarte trebetasunak

3.1. Zer dira gizarte trebetasunak
3.2. Horien osagaiak

- Portaerazkoak
- Emozionalak
- Kognitiboak
- Nortasunekoak

3.3. Gizarte trebetasun gabezia
3.3.1. Zergatiak eta adierazpenak

3.4. Konpetentzia sozialaren ebaluazioa
3.4.1. Elkarrizketa
3.4.2. Behaketa
3.4.3. Tests edo galdetegiak
3.4.4. Johariren leihoa

● Ariketak

4. Nola hobetu gure gizarte trebetasunak

4.1. Konpetentzia soziala hobetzea
4.2. Komunikazioa hobetzea

4.2.1. Ahozko komunikazioa
4.2.2. Ahozkoa ez den komunikazioa

4.3. Entzute aktibo eta enpatia hobetzea
4.3.1. Entzute aktiboa
4.3.2. Enpatia
4.3.3. Eragozpenak entzute aktiborako
4.3.4. Aholkuak

4.4. Asertibitatea hobetzea
4.4.1. Komunikazio estiloak
4.4.2. Portaerak asertibitaterantz
4.4.3. Teknikak hobetzeko

4.5. Emozio kontrola eta adierazpena hobetzea
4.5.1. Adimen emozionalaren trebetasunak
4.5.2. Ansietate urritzeko teknikak

4.6. Auto-estima hobetzea
4.6.1. Autoestima garatzeko ohiturak
4.6.2. Berregituratze kognitiboa

18



4.7. Gizarte trebetasunetan entrenatzea
4.7.1. Plangintza
4.7.2. Teknikak.

● Ariketak eta jarduerak

5. Bilerak zuzentzea eta informazioa elkartrukatu edo
eztabaidatzeko beste teknikak

5.1. Talde lanak eta bilerak
5.1.1. Bilerak
5.1.2. Bilera motak

5.2. Eztabaida teknikak edo informazio elkartrukea
5.2.1. Asanblada
5.2.2. Brainstorming.
5.2.3. Lagun multzoa
5.2.4. Txutxu- mutxua
5.2.5. Eztabaida
5.2.6. Mahai-ingurua
5.2.7. Panela
5.2.8. Philips 66
5.2.9. Sinposia

5.2.10. Arriskuaren teknika
5.2.11. Kasuen azterketa

5.3. Bilerak gidatzea
5.3.1. Koordinatzailearen funtzioak
5.3.2. Bilerak arrakastaz gidatzeko urratsak

5.4. Jendearen aurrean hitz egitea
5.4.1. Beldurrak
5.4.2. Azalpenak
5.4.3. Eszena ezagutzea eta menperatzea
5.4.4. Prestaketa
5.4.5. Eszenaratzea. Beldurra menperatzea

● Ariketak eta jarduerak

6. Gatazkak ebaztea eta erabakiak hartzea

6.1. Gizon-emakume izatearen gatazka
6.2. Zer dira gatazkak?

- Gatazka motak
- Definizioak
- Zergaitiak

6.3. Gatazkak taldeetan
6.3.1. Taldeen arteko gatazkak eta haien ondorioak
6.3.2. Gatzakei aurre egiteko era negatiboak

6.4. Gatazkak ebaztea
6.4.1. Aurre egiteko premisak
6.4.2. Konpontzeko pausuak
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6.5. Gatazken ebazpenerako bideak
6.5.1. Negoziazioa
6.5.2. Bitartekaritza

6.6. Erabakiak hartzea
6.6.1. Nola hartu erabakiak
6.6.2. Sormena erabakiak hartzerakoan

BIBLIOGRAFIA:

Testuliburua bezala:
Habilidades Sociales.  Silvia Castillo y Manuel Sanchez. Editorial Altamar.
Liburu hau itzulita dago euskerara hurrengo webean: www.jakinbai.eus
Gizarte Trebetasunak tituloarekin, Aintzane Ziarreta eta Andoni Lizeaga.

EBALUAKETA
Helburuak lortu diren baloratzeko erreferentzia puntua azken gaitasunen lorpena izango
da, hau da, OCDan zehazten diren ebaluazio-irizpideek ezartzen dutena.

Azterketa proba objetiboa izango da bi ataletan banatuta; teoriako eta praktikoa.
Modulua gainditzeko bi eduki multzoak gaindituta izan behar dira.
Azterketan 8 galdera egongo dira; hauetako 7, garatzeko galderak izango dira. Azken
galdera praktikoa izango da; egoera baten azterketa.
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LPO-FOL (99 ORDU)

1.EDUKIAK:

UNITATE DIDAKTIKOAK

UD1 Lan zuzenbidea

UD2 Lan kontratua, lan motak

UD3  Lanaldia eta ordainsaria. Nomina

UD4 Lan taldeak

UD5 Lan-kontratuak aldatzea, etetea eta amaitzea

UD6 Gizarte segurantza
UD7 Langileen parte-hartzea enpresan. Gatazka kolektiboa eta
negoziazioa

UD8 Lan bila eta pertsonal aukeraketa

UD9 Lan arriskuak

UD10 Prebentzioaren kudeaketa enpresan

UD11 Prebentzioa eta babes neurriak. Lehen laguntzak

UD12 Lan osasuna. Prebentzioaren zuzenbide esparrua

UNITATE DIDAKTIKOEN EDUKIAK
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UNITATE DIDAKTIKOA 1. LAN ZUZENBIDEA

PROZEDURAZ

KOAK

● Lan-zuzenbidearen iturriak aztertzea eta hierarkiaren arabera sailkatzea

● Langileen Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateginean arautzen diren lan-jardueren ezaugarriak

aztertzea

● Lan zuzenbidetik kanpo eta izaera berezia duten jarduerak identifikatzea

● Langileen behar eta eskubide nagusiak identifikatzea

● Lan epaimahaien egituraren analisia

KONTZEPTUZ
KOAK

(Lan zuzenbidearen Garapena)

1- Lana eta Lan Zuzenbidea: Lan zuzenbidetik kanpoko jarduerak, izaera bereziko lan harremanak

2- Lan zuzenbidearen iturriak: Barruko eta kanpoko iturriak

3- Lan arauak aplikatzeko printzipioak

4- Langileen behar eta eskubideak

5- Lan administraritza. Lan epaimahaiak

UNITATE DIDAKTIKOA 2.  LAN KONTRATUA, LAN MOTAK

PROZEDURAZ

KOAK

● Lan kontratuen oinarrizko elementuen eta ezaugarrien analisia eta definizioa

● Lan kontratuen kasu praktikoen ebazpena beren elementuak desberdinduz eta beren edukia

aztertuz

● Kontratatzeko modu nagusiak sailkatu eta beren helburua identifikatu

● Lan kontratuen arloan enpresaburuen beharren analisia

KONTZEPTUZKO
AK

1- Lan kontratua: elementuak,lan harremanaren subjetuak

2- Lan kontratuaren forma, edukia eta iraupena

3- Kontratu motak: mugagabeak, epe baterakoak, prestakuntzakoak, lanaldi partzialekoak eta beste

kontratazio motak

4- Aldi baterako laneko enpresak (ABLE). Azpikontratuzko enpresak

UNITATE DIDAKTIKOA 3.  LANALDIA ETA ORDAINSARIA. NOMINA.

PROZEDURAZ

KOAK

● Lanaldia eta lanaldi berezien analisia

● Ordu estren identifikazioa, erretribuzioa eta konpensazioa

● Ordaindutako baimenen, oporren analisia eta ordaindutako lan festen eta errekuperatu gabekoen

identifikazioa

● SMIren identifikazioa eta bere bahiezintasuna IPREM

● Ordainsariaren egituraren analisia

● Sortzapenak desberdindu bere izaeraren arabera
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● Soldata kenkarien aplikazioa

● Gizarte Segurantzako eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga (PFEZ) ren kotizazio oinarriak

ezarri

● Nomina egin

KONTZEPTUZ

KOAK

1. Lanaldia: iraupena, atsedenaldiak, gaueko txandak, lan txandak

2. Ordu estrak

3. Ordaindutako baimenak. Oporrak. Lan egutegia eta jaiegunak

4. Soldata.

5. El Salario Mínimo Interprofesional. SMI  / Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –IPREM-.

6. Nominaren egitura

7. Eskuratzeak: Soldatakoak eta soldataz kanpokoak

8. Gizarte segurantzako kotizazio oinarriak.

9. PFEZ erretentzio oinarria

10. Kenkarien kalkulua

UNITATE DIDAKTIKOA 4. LAN TALDEAK .

PROZEDURAZ

KOAK

● Lan-taldeen sorrera aztertzea

● Antolamendu-egiturak aztertzea

● Kideek lan-taldean izan ditzaketen eginkizunak aztertzea

● Antolakundeetako gatazken sorrera aztertzea: espazioak, ideiak eta proposamenak partekatzea

● Gatazka motak, esku-hartzaileak eta horien abiapuntuko jarrerak aztertzea

KONTZEPTUZ

KOAK

-Enpresa baten antolamendu-egitura: Lan taldeak

-Lan taldeak:

Ezaugarriak eta funtzioak

Lan taldeen osagaiak: Rolak

Komunikazioa eta trebetasunak: entzuketa aktiboa, asertibitatea (gatazkei erantzutea)

Lan-talde eraginkorraren ezaugarriak

Antolamenduaren eraginkortasunean talde-lanak dituen abantailak eta eragozpenak baloratzea

UNITATE DIDAKTIKOA 5. LAN-KONTRATUAK ALDATZEA, ETETEA ETA AMAITZEA.

PROZEDURAZ

KOAK

● Alda daitezkeen lan baldintzen identifikazioa

● Lan kontratua etetzearen arrazoien azterketa eta analisia

● Lan kontratua deuseztatzearen arrazoien azterketa eta analisia

● Kanporaketa mota ezberdinen identifikazioa

● Arrazoi objektiboengatik emandako kanporaketaren analisia (bakarkakoa/ taldekoa)

● Araubidezko kanporaketaren analisia

● Kanporaketaren inpugnazioaren analisia eta kanporaketa nulua, bidezko eta ez bidezkoaren

ondorioak

● Lan kontratuen deuseztatze mota ezberdinetarako likidazioa eta indemnizazioa kalkulatzea

● Ordainketa bat prestatu
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KONTZEPTUZ

KOAK

1. Lan kontratuen moldaketa: mugikortasun funtzionala, geografikoa eta lan baldintzen eraldaketak

2. Lan kontratuen etetea eta eszedentzia

3. Lan kontratuaren deuseztatzea: enpresaburu eta langilearen borodantez, langilearen borondatez ,

enpresaburuaren borondatez eta bestelakoengatik

4. Kanporaketaren inpugnazioa

5. Ordainketa

UNITATE DIDAKTIKOA 6.GIZARTE SEGURANTZA

PROZEDURAZKOA

K

● Gizarte Segurantzako sistema orokorra unibertsala izateak duen garrantzia aztertzea eta Gizarte

Segurantzaren helburuak identifikatzea

● Gizarte Segurantzaren araubideen bereizketa

● Gizarte Segurantzaren prestazioen analisia

● Gizarte Segurantzaren prestazioei buruzko kasu praktikoak ebaztea.

● Ez-gaitasun ezberdinen ariketak burutzea

KONTZEPTUZKOA
K

1. Gizarte Segurantzako sistema: aplikazio-esparrua, egitura, araubideak, erakunde

kudeatzaileak eta laguntzaileak.

2. Enpresaburuen eta langileen betebehar nagusiak Gizarte Segurantzaren arloan:

afiliazioak, altak, bajak eta kotizazioa.

3. Erakunde kudeatzaileak eta laguntzaileak.

4. Gizarte Segurantzaren prestazioak (osasun-asistentzia, amatasuna, aldi baterako

ezintasuna eta ezintasun iraunkorra, baliaezintasun gabeko lesio iraunkorrak, erretiroa,

langabezia, heriotza eta biziraupena)

5. Prestazioen eskakizunak eta kopurua.

UNITATE DIDAKTIKOA 7. LANGILEEN PARTE-HARTZEA ENPRESAN. GATAZKA KOLEKTIBOA
ETA NEGOZIAZIOA

PROZEDURAZKOA

K

● Sindikatu nagusien ikerketa

● Enpresa erakundeen identifikazioa

● Lan gatazken analisia eta kanporatzeko moduak. Lan gatazka zehatz eta errealen planteamendua

● Gatazkak konpontzeko moduak: bitartekotza eta lanbide onak

● Negoziazio prozesuaren analisia; faseak, taktikak…

KONTZEPTUZKOA
K

1. Sindikatzeko eskubidea

2. Erakunde sindikalak eta enpresakoak: Sindikatuak eta enpresa erakundeak

3. Langileen ordezkaritza: Ordezkaritza unitarioa eta ordezkaritza sindikala

4. Lan gatazkak: Definizioa, motak eta plazaratzeko moduak

5. Gatazken konpoketarako bideak:

6. Epaibidezkoa

7. Judizioz kanpokoa: Adiskidetza, bitartekaritza eta tartekaritza

8. Negoziazioa: definizioa, negoziazio prozeszko osagaiak, faseak estrategiak

8. UNITATE DIDAKTIKOA: LAN BILA ETA PERTSONAL AUKERAKETA
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PROZEDURAZKOA

K

● Lan-ibilbiderako interes, gaitasun eta motibazio pertsonalak aztertzea.

● Tituluari lotutako prestakuntza-ibilbideak identifikatzea.

● Tituluaren lanbide-sektorea zehaztu eta aztertzea.

● Ikaslearen ibilbidea planifikatzea eta uneko eta gerorako pentsatutako prestakuntzarekiko helburu

errealistak eta koherenteak planteatzen laguntzea

● Lan-munduratzeko beharrezko dokumentuak betetzea (aurkezpen-gutuna, curriculum vitae...), eta

test psikoteknikoak eta elkarrizketa simulatuak egitea.

KONTZEPTUZKO

AK

1. Zikloko lan gaitasunak. Zikloko ibilbide formatiboa

2. Lan ibilbidea planifikatzea: norberaren analisia, merkatu ikerketa

3. Enpresek bilatu eta saihesten dituzten ezaugarriak

4. Lan bila: Lan bilatzeko ekintza plana, lan eta informazio iturriak...

5. Lana bilazteko tresna eta teknikak:

Aurkezpen gutuna

Curriculum vitae

Lan elkarrizketa

9. UNITATE DIDAKTIKOA: LAN OSASUNA. PREBENTZIOAREN ZUZENBIDE ESPARRUA

PROZEDURAZKO

AK

● Lan prebentzioaren oinarrizko kontzeptua erabiltzea

● Lan-istripuaren eta lanbide-gaixotasunaren artean bereiztea
● Lan istripu bat izateko eman behar diren baldintzak lantzeko kasu

praktikoen ebazpenak
● Lan istripu nagusiak eta kasuen gaineko hausnarketa

● Laneko arriskuen araudiaren erabilera

● Laneko behar eta eskubideen gaineko hausnarketa

KONTZEPTUZKO

AK

1. Lana eta osasuna

2. Laneko Arriskuen prebentzioa

3. Langileen osasun kalteak: Lan istripuak /laneko gaixotasunak/ Bestelakoak

4. Prebentzio teknikak (Lan segurtasuna; Higiene industriala, Ergonomia, Lan Psikologia, Lan

medikuntza

5. Prebentzioaren legedia: Laneko Arriskuen Prebentzioaren araua (LAP)

6. Enpresaburuen beharrak eta langileen behar eta eskubideak

10. UNITATE DIDAKTIKOA: LAN ARRISKUAK

PROZEDURAZKOA

K

● Langileen osasunean ingurumenean dauden agente fisiko, kimiko eta biologikoek izan dezaketen

eraginaren hausnarketa eta identifikazioa

● Lanean ager daitezkeen osagai kutsagarrien aurrean babes eta prebentzioko neurriak

aukeratzea

● Baldintza psikosozialen, lan kopuruaren eta segurtasun baldintzetatik sorturiko arriskuak

ekiditeko babes eta prebentzio neurrien identifikazioa, hausnarketa eta aukeraketa

● Protekzio eta babes neurrien aukeraketa

● Tituluaren lanbide-profilari lotutako kalte profesionalen motak sailkatu eta deskribatzea, bereziki

lan-istripuei eta lanbide-gaixotasunei dagokienez.

KONTZEPTUZKOA
K

1. Ingurumen-baldintzei lotutako arriskuak: Osagai kimikoak, biologikoak,  agente fisikoak

orokorrean eta lanarekin zuzenean lotutakoak eta prebentzio neurriak

2. Segurtasun-baldintzei lotutako arriskuak: Lan tokiak, lan taldeak, instalazio elektrikoak, suteak,

bere lanbidekoak eta dagozkion prebentzio neurriak
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3. Lan baldintzei lotutako arriskuak: Karga fisikoa eta mentala eta bere lanbideari dagozkionak eta

dagozkion prebentzio neurriak

4. Baldintza psikosozialei lotutako arriskuak eta bere lanbideari dagozkionak

5. Antzemandako arrisku-egoeren ondorioz langilearen osasunean eragin daitezkeen kalteak.

11. UNITATE DIDAKTIKOA: PREBENTZIOAREN KUDEAKETA ENPRESAN

PROZEDURAZKO

AK

● Lan ingurumeneko prebentzio planaren edukiaren analisia

● Enpres batean prebentzioaren antolaketaren analisia

● Arriskuen ebaluaketa egitea

● Prebentzioaren printzipioak aurrera eramaten diren kasu praktikoen ebazpena

● Sektoreko enpresa batean erabiltzeko prebentzio neurrien planifikazioa

● Prebentzio politiken eta kudeaketan prozesuaren balorazioa

● Prebentzioarekin lotutako erakunde publikoak identifikatzea

KONTZEPTUZKO

AK

Enpresaren prebentzio kudeaketa sistema

1. Prebentzio politika

2. Prebentzioaren antolaketa:

Antolatzeko moduak

Langileen ordezkaritza organoak

3. Prebentzio plana; tresnak

Arriskuen ebaluazioa

Prebentzio ekintzaren planifikazioa

4. Prebentzioaren erlazionatutako erakunde publikoak

12.  UNITATE DIDAKTIKOA: PREBENTZIOA ETA BABES NEURRIAK. LEHEN LAGUNTZAK

PROZEDURAZKO

AK

● Norbera babesteko neurriak erabiltzeko garaian enpresak eta banakoak dituzten betebeharrak

aztertzea.

● Lehen laguntzetako tekniken analisia

● Larrialdi egoerak aztertzea

● Larrialdi-egoera batean jarduteko protokoloa

KONTZEPTUZKO

AK

1. Prebentzioa eta babesa

a. Prebentzio neurriak

b. Babes neurriak

2. Segurtasun seinaleak

3. larrialdi neurriak

4. Banakako babes plana

5. Ebakuazio eta larrialdi plana

6. Lehen laguntzak

7. Laguntza katea

8. Botikina

2. BIBLIOGRAFIA:

Testuliburua: LANERAKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEAK,
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ARGITALETXEA: MCMILLAN Profesional. ISBN : 9788416092437

3. EBALUAZIOA:

AZTERKETAREN bidez neurtuko da, zeinak bi atal izango dituen: kontzeptuak
eta prozedurak

KONTZEPTUAK:

Erantzun laburreko galderekin edo test-motako galderen bidez neurtuko dira.
Notaren %60 suposatzen duelarik. Erantzun okerrek puntuazioa kenduko dute.

PROZEDURAK:

Ikasleak hurrengoko kasuren bat ebatzi beharko du, probaren %40 balioa izango
duelarik.

- Lan-kontratuari buruzkoa
- Nominaren bat
- Gizarte Segurantzako prestazioen kasuren bat
- Curriculuma edo/eta aurkezpen gutuna
- Arrisku prebentzioko kasuren bat

Bai kontzeptuetan baita prozeduretan ere %50k lortuta egon beharko du bi
atalak gehitu ahal izateko.

AZTERKETAREN IRAUPENA: 1 ORDU ETA 30 MIN.

Kalkulagailua erabil daiteke
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HAUR HEZKUNTZAKO TEKNIKARIA 
2.MAILAKO PROGRAMAZIOAK 2020-21 
IKASTURTEA. IKASLE LIBREAK 

HAUR HEZKUNTZA GOI-MAILAKO zikloaren titulazioa 15 lanbide- 
moduloz osatuta dago. Hauek dira 2. mailakoak: 

2. MAILAN: 

7. Haur-hezkuntzaren didaktika 

8. Haur-jolasa eta bere metodologia 

9. Familiekin lankidetzan aritzea eta arrisku sozialean dauden 
adingabeei arreta eskaintzea 

10.     Haurrei arreta eskeintzeko Proiektua  

11.    Lehen Laguntzak   

12.     Ingeles teknikoa 

13.     Enpresa eta Ekimen sortzailea 

14. Lantokiko prestakuntza (Praktikak) 

 

Enpresa eta Ekimen sortzailea moduloa; baita Ingeles teknikoa; 
transbersalak dira LOE ziklo gehienetan. Lehen laguntzak ziklo batzuetan 
ere ematen dira. Beraz beste ziklo batean gaindituta badituzue 
konbalidazioa eskatu ahal duzue. 

Hurrengo orrietan aurkezten dizuegu: modulo bakoitza gainditzeko 
beharrezkoak diren edukiak, oinarrizko bibliografía, eta ebaluazio sistema 
(gutxi gora behera). 

“Haurrei arreta eskaintzeko Proiektua” modulua, “Lantokiko 
prestakuntza” moduluarekin batera egiten da, zikloko beste modulu guztiak 
gainditu ezkero. 
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HAUR HEZKUNTZAREN DIDAKTIKA (200 ordu) 

UNITATEAK 

1.  HAUR HEZITZAILEAREN LANBIDE IRUDIAREN AZTERKETA  

●  Haur Hezkuntzako teknikariaren eginkizuna aztertzea. 
● Hezkuntza-jardunaren egoeretan lanbideak ezinbestekoak dituen 

konpetentziak, jarrerak eta printzipioak identifikatzea. 
● Bilakaeraren garapenean eredu gisa haur-hezitzailearen irudiak duen 

garrantziaren inguruan kontzientzia hartzea.  
● Konpromisoa hezkuntza-zereginarekiko. 
● Haurraren eskubideak errespetatu eta babestea. 
● Egungo eta lehengo hezkuntza-esparruaren testuinguruarekiko interesa. 
● Teknologia berriak informazio-iturri gisa baloratzea. 
● Talde-lanaren garrantzia baloratzea. 

2. HAURRENGANAKO ARRETA  
● Hezkuntza formaleko eta ez-formaleko erakundeak identifikatzea. 
● Hezkuntza formaleko eta ez-formaleko erakundeen arteko 

antzekotasunak eta desberdintasunak ezartzea. 
● Haurren arretarako erakunde formalak eta ez-formalak. Motak. Ereduak. 

Eginkizunak. Ezaugarriak. 
● Hezkuntza ez-formaleko garrantzia ulertzea 

3. HAUR HEZKUNTZA   

● Egungo hezkuntza- ikuspegia ulertzen lagunduko diguten egileen eta 
joeren ibilbide historikoa egin. 

● Haur eskola. Ereduak. Eginkizunak. Ezaugarriak. 
● Haur hezkuntzaren historia. Psikologia eta Pedagogiaren ekarpenak. 
● Haur-hezkuntzarekin lotutako irakaskuntza/ikaskuntza teknikak. 
● Gaur egungo eredu pedagogikoak 

4. HAUR ESKOLAKO IKASGELAKO PROGRAMAZIOA  

●  Unitate didaktikoak programatu eta prestatzea. 
● Jarduerak helburuekin, edukiekin, metodologiarekin eta haurren 

banakako beharrekin lotzea. 
●  Programatutako jardueretan zeharkako gaiak sartzea. 
● Aniztasunarekiko arretaz aritzeko eta desberdintasun sozialak 

konpentsatzeko jarduerak diseinatzea. 
● Litezkeen zailtasunak identifikatzea eta soluzio bideragarriak 

proposatzea. 
● Zeharkakotasunaren eta aniztasunaren inguruan izandako esperientziak 

biltzea. 
● Curriculum-egokitzapenak aztertu eta diseinatzea. 
● Programazioa 0 eta 6 urte bitarteko etapan. 
●  Haur Hezkuntzako jarduerak diseinatzea. 
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● Programazioaren garrantziaz kontzientzia hartzea. 
● Programazio didaktikoak egiteko sormena. 
● Bizitzaren lehen urteetatik zeharkakotasunak duen garrantziaz 

kontzientzia hartzea. 
●  Haur Hezkuntzako ikasgelan topa ditzakegun aniztasun funtzionalak 

ezagutzeko interesa. 
● Jarduerak prestatzeko sormena. 

5. HEZKUNTZA- BALIABIDEAK eta METODOLOGIA AUKERAK HAUR 
HEZKUNTZAN 

● Haur Hezkuntzako eredu berrienek euskarri dituzten printzipio 
pedagogikoak aztertzea. 

● 0 eta 6 urte bitarteko haurrekin izandako hezkuntza-esperientziak 
alderatzea. 

● Irizpide metodologikoak hautatzean, erakundearen helburuak, 
curriculum-esparrua, eta haurren beharrak eta interesak kontuan hartzea. 

● Hezkuntzako esku-hartzearen plangintza kontuan izanda, material 
didaktikoak eta didaktiko elkarreragileak hautatzea. 

● Hezkuntzako esku-hartzearen plangintza kontuan izanda, espazioak, 
denborak eta baliabideak (materialak eta pertsonalak) esleitzea. 

● Haur Hezkuntzako berariazko eredu didaktikoak. 
● Material didaktikoak, espazioak eta denborak. 
● Hezkuntza formalean eta ez-formalean horiek erabiltzeari buruzko 

araudia. 
● Haurren arretara zuzendutako espazioetako segurtasunari buruzko 

araudia. 
● Ingurune seguruak eta irisgarriak sortzearen garrantzia baloratzea. 
● Eginkizun guztiak antolatzearen garrantzia baloratzea. 
● Talde-lanaren eta ikastetxetik kanpoko agenteekin komunikatzearen 

garrantzia baloratzea.  

6. CURRICULUM-AREN KONTZEPTUA ETA BERAU LANTZEKO 
OINARRIAK  

● Curriculum baten osagaiak aztertu eta identifikatzea. 
● Erakunde formalen eta ez-formalen plangintzako dokumentuak 

elkarrekin alderatzea. 
● Gure erkidegoko Haur Hezkuntzaren curriculuma aztertzea. 
● Curriculuma. Haren motak eta osagaiak. 
● Haur Hezkuntzako curriculuma. 
● Esparru formalean eta ez-formalean, haurren arreta planifikatzearen 

garrantzia baloratzea. 
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7. IKASTETXE BATEN ANTOLAMENDU DOKUMENTUAK: 
IKASTETXEAREN HEZKUNTZA PROIEKTUA ETA IKASTETXEAREN 
CURRICULUM PROIEKTUA 

● Dokumentuen analisi diferentziala. 
● Hezkuntza-proiektu baten eta curriculum-proiektu baten osagaiak aztertu 

eta identifikatzea. 
● Ikastetxe baten antolamendu-dokumentuak: IHP, ICP, memoria, urteko 

plana, eta abar. 
● Ikastetxeko aginte-organoak eta parte hartzeko organoak: 

○ Eskola-kontseilua. 
○ Irakasleen klaustroa. 
○ Zuzendaritza eta zuzendaritza-taldea. 
○ Guraso-elkarteak. 

● IHP: osagaiak. 
● ICP: helburuak eta bertan hartzen diren erabakiak. 
● Ikastetxe baten antolamendu-dokumentuen garrantzia baloratzea. 
● Dokumentu horiek ondo lantzeak eta abiarazteak duen garrantzia 

baloratzea. 
● Talde-lanak eta laneko erabakiak elkarrekin hartzeak duen garrantzia 

baloratzea. 

8. HAUR HEZKUNTZAN EBALUAZIO TRESNAK  

● Ebaluazio-tresnak identifikatu, hautatu eta prestatzea. 
● Esku-hartzearen une jakin batzuetan ebaluazio-adierazleak ezartzea. 
● Ebaluazio-prozesuetatik lortutako informazioa interpretatzea. 
● Hezkuntza-jarduera oro zuzendu behar duten kalitate-printzipioak 

identifikatzea eta hobetzeko proposamenak egitea. 
● Behaketa, balio handiko tresna gisa. 
● Kalitatearen kudeaketa ikastetxeetan. 
● Hezkuntzako esku-hartzearen prozesuan une jakin batzuk ebaluatzeko 

beharra antzematea. 
● Autokritikarako eta autoebaluaziorako aldez aurreko jarrera. 
● Etengabe eguneratu eta prestatzea. 
● Etengabe hobetzeko jarrerarekin, kalitatezko hezkuntza-zerbitzua 

eskaintzearen beharraz kontzientzia hartzea. 
● Teknologia berriak informazio-iturri gisa erabil daitezen baloratzea. 

BIBLIOGRAFIA 

TESTU LIBURUA 
Webean: www.jakinbai.eus 
Haur-Hezkuntzaren didaktika tituluarekin, Aintzane Ziarreta eta Andoni Lizeaga. 
 
EBALUAKETA 

Helburuak lortu diren baloratzeko erreferentzia puntua azken gaitasunen lorpena izango 
da, hau da, OCDan zehazten diren ebaluazio-irizpideek ezartzen dutena. 
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Azterketa proba objetiboa izango da bi ataletan banatuta; teoriako eta praktikoa.  
Modulua gainditzeko bi eduki multzoak gaindituta izan behar dira. 
Azterketan  8 galdera egongo dira; hauetako 6, garatzeko galderak izango dira. Azken  2 
galdera praktikoak izango dira; egoera ezberdinen azterketa.  
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HAUR JOLASA ETA BERE METODOLOGIA 

(140 ordu) 

1.- UNITATEAK: 

1. JOLASA: KONTZEPTUA ETA TEORIAK  

1.1. Jolasaren kontzeptua eta definizioak  

1.2. Jolasaren ezaugarriak  

1.3. Haur-jolasa historian zehar 

1.4. Jolasari buruzko ikuskera teorikoak historian zehar. 

 

2. JOLASA HAURRAREN GARAPEN- ETA IKASKUNTZA-PROZESU GISA 

2.1. Jolasa haurraren garapenean eta ikaskuntzan 

2.2. Jolasa eta jostailua etapa ebolutiboetan 

2.3. Zer jakin behar duen helduak, haurrarekiko eguneroko harremanean, 

jolasari eta garapenari buruz. 

  

3. JOLASEN SAILKAPENA. JOLAS MOTAK  

3.1. Jolasa eta garapena 

3.2. Altxorren saskia 

3.3. Jolas heuristikoa 

3.4. Jolas hezigarria 

3.5. Jolas psikomotora 

3.6. Jolas tradizionala 

3.7. Jolas multikulturala 

3.8. Lehiazko jolasa eta lankidetza-jolasa… 

3.9. Jolasen plangintza 

3.10. Jolasak lantzeko jarraibideak 

4. BALIABIDE LUDIKOAK vs JOSTAILUA  
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4.1. Jostailuaren kontzeptua eta definizioak 

4.2. Jostailua denboran zehar 

4.3. Jostailuen ezinbesteko ezaugarriak eta legedia: kalitatea eta segurtasuna 

4.4. Jostailuak sailkatzeko irizpideak. Jostailu motak. Fitxa 

4.5. Jostailuen funtzioak: kontsumo-iturri gisa eta balioen transmisioa. 

 

5. JOLASA IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA-PROZESUETAN ETA 
INTEGRAZIO SOZIALEAN  

5.1. Jolasa, ikaskuntzaren iturri 

5.2. Jolasa hezkuntza-prozesuko metodologia gisa 

5.3. Esku-hartzea ikasgelako integrazio sozialaren prozesuan 

5.4. Jolasa eta jostailuak HPB umeentzat. 

 

6. JOLASAREN ESPAZIOA ETA BALIABIDE METODOLOGIKOAK EGITURATZEA, 
ESKOLAN ETA ESKOLATIK KANPO  

6.1. Jarduera ludikoen espazioak antolatzea  

6.2. Eskolako espazio itxiak  

6.3. Espazio irekiak eskolan. Jolastokia 

6.4. Eskolatik kanpoko espazioak 

6.5. Eskolako jolaserako baliabide materialak 

6.6. Espazioak eta baliabideak dibertsitatea kontuan hartuta egokitzea. 

 

7. BEHAKETA JOLASEAN  

7.1. Behaketa  ebaluazioa egiteko tresna haur-hezkuntzan 

7.2. Behaketa, jolastu bitartean informazioa jasotzeko teknika gisa. 

 

 

8. JOLASA AISIALDIKO IKUSPUNTUTIK 
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8.1. Aisialdiko heziketa: kontzeptua eta ezaugarriak 

8.2. Eskaintza ludikoa egiten duten erakundeak hezkuntza ez-formalean 

8.3. Aisialdiko eta denbora libreko erakundeen eta jardueren antolamendua eta legeria 

8.4. Haurren eskolaz kanpoko jarduerak 

8.5. Aisialdiko eta Animazio-jarduerak: ludotekak, udalekuak… 

8.6. Jolasa integrazio sozialeko programetan. 

 

2. BIBLIOGRAFIA: 

Testuliburua: 

Romero, V. ; Gómez, M.: Metodología del juego. Ed. Altamar. 

 (OHARRA: Liburu hau  Elhuyar Hezkuntza Zerbitzuak euskaratuta dago eta interneten 
aurki dezakezue, helbide honetan: www.jakinbai.com/lanbideki   “Jolasaren 
metodologia” izenpean, 2008an Uxoa Larramendik itzulita).Hori da apunte moduan 
erabiliko dugun materiala. 

Honetaz aparte, hurrengo liburuak irakurri eta apunteetan emandako informazioarekin 
konparatu eta baloratu: 

“El adulto y el  juego del niño”. Tardós, A. Ed. Octaedro 

“Los orígenes del juego libre”. Kalló, E. y Balog, G. 

https://es.pinterest.com/pin/3870349656040339/ 

 

3. EBALUAZIOA 

1º- Atala, teorikoa izango da.+/- 50 galdera ingurukoa,galdera laburrak .8 
pto. 

2º-Atala,praktikoa izango da, galdera luzeagoak eta/ edo kasu praktikoren 
bat . 2pto. 

Lehenengo atala gaindituta egon behar da bigarren atala zuzentzeko. Atal 
2ak gaindituta egon behar dira gehiketa egiteko, horrela ez bada, azterketa 
EZ GAINDITUTZAT emango da. 
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FAMILIEKIN LANKIDETZAN ARITZEA ETA 
ARRISKU SOZIALEAN DAUDEN ADINGABEEI 
ARRETA ESKEINTZEA (100 ORDU) 

UNITATEAK 

1. HAURTZAROA 

1.1. Haurtzaroaren kontzeptua. 
1.2. Haurtzaroaren arreta historian zehar. 
1.3. Haurren arretarekin lotutako erakundeak:ofizialak eta GKE. 
1.4. Haur-eskubideak nazioarte mailan: Genevakoa,Aldarrikapena eta 

Hitzarmena. 
1.5. Legedia Espainian. Konstituzioa eta Kode Zibila. EAEko araudia: 

3/2005 Legea. 
1.6. Adingabearen babes juridikoa  
1.7. Adingabearen erantzunkizun penala. 
1.8. Haurtzarorako programak eta arreta zerbitzuak. 

2. FAMILIA 

2.1. Familiaren kontzepturako hurbilketa eta eginkizunak 
2.2. Familiaren bizi zikloa.Familia-bizitzari eragiten dioten krisiak 
2.3. Familia eredu desberdinak  
2.4. Arazo-anitzeko familiak 
2.5. Familiei arreta emateko planak eta programak.Baliabideak 
2.6. Lana: Familia ereduak eta hezkuntza ereduak haur literaturan. 

3. FAMILIEKIN HEZKUNTZA ESKU HARTZEA INGURU FORMALETAN 

3.1. Familia eta haur-eskola. 
3.2. Familia eskolan duen parte-hartzea eta konpromisoa. 
3.3. Familiarekin zenbait egoeretan esku-hartzea. 

4. ARRISKU SOZIALEAN DAUDEN FAMILIEKIN ETA ADINGABEEKIN 
ESKUHARTZEA 

4.1. Haurrenganako Tratu txarrak: Definizioa. Motak. Arrazoiak. 
4.2. Tratu-txarrak detektatzea: adierazleak. Ondorioak 
4.3. Tratu txarrak jakinaraztea. 
4.4. Balorazioa eta diagnostikoa. Balora. 
4.5. Egin ahal diren Ekintzak. 
4.6. Kasu praktikoak; protokoloak betetzea.  

 

5. ADINGABEA FAMILIARENGANDIK BANATZEA:EGOITZA-
ZENTROAK ETA FAMILIA-HARRERA. ADOPZIOA. 
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5.1. Adingabeen babes/egoitza zentroak. 
5.1.1. Programak eta zentro motak. 
5.1.2. Zentroa arautzeko dokumentuak. 
5.1.3. Adingabeari buruzko dokumentuak. 
5.1.4. Zentroetan esku hartzea. 

5.2. Harrera familiak 

5.2.1. Harrera motak 
5.2.2. Harrera prozesua: betekizunak,faseak … 
5.2.3. Adingabekoaren faseak eta sentimenduak  

5.3. Adopzioa 

5.3.1. Adopzio motak: nazionala eta nazioartekoa 
5.3.2. Adopziorako prozesua: betekizunak, faseak… 
5.3.3. NAEL-ak (ECAY) 
5.3.4. Ume hauekin lan egiteko: ekintzak 

BIBLIOGRAFIA 

Testuliburu gisa: 

“lntervención con familias y atención a menores en riesgo social". SORRIBAS, M., 
GARCÍA, A. eta GRAS.M. Editorial Altamar. Barcelona,… 2008ko liburuaren 
itzulpena jakinbai.com-en dago: "Familietan esku-hartzea eta arrisku sozialean 
dauden adingabeei arreta ematea". María Arruti-k itzulita 2011. ean. 
 

EBALUAKETA: 

Helburuak lortu diren baloratzeko erreferentzia puntua azken gaitasunen lorpena izango 
da, hau da, OCDan zehazten diren ebaluazio-irizpideek ezartzen dutena. 
 
Azterketa proba objetiboa izango da bi ataletan banatuta; teoriako eta praktikoa.  
Modulua gainditzeko bi eduki multzoak gaindituta izan behar dira. 
Azterketan  8 galdera egongo dira; hauetako 7, garatzeko galderak izango dira. Azken 
galdera praktikoa izango da; egoera baten azterketa.  
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LEHEN LAGUNTZAK (70 ord) 

1. EDUKIAK: 

1. UNITATE DIDAKTIKOA: LEHEN LAGUNTZAK 
KONTZEPTUZKOAK ● Lehen laguntzen helburuak. Lehen laguntzekin lotutako 

terminologia. Arriskua. Istripuak: motak eta ondorioak. Kaltea. 
● Urgentziak. Larrialdiak. Katastrofeak. 
● Jardunbide orokorrak. BASa. Babes-sistemak. Abisu-sistemak. 

Informazioa emateko protokoloak. Sorospen-sistemak. 
● Laguntza-katea. Larrialdietarako sistemak. 
● Giza gorputza. Sistema eta organo nagusiak, anatomia 

topografikoa. Zeinuak eta sintomak. 
● Lehen esku-hartzailearen jarduna. Lege-esparrua, 

erantzukizunak eta etika profesionala. Bere jardunaren mugak. 
Norberaren babesa eta segurtasuna esku-hartzean. Arrisku 
pertsonalak eta prebentzio- eta babes-neurriak. 

● Lehen laguntzetako botikina. Osagaiak. Erabilera. 
PROZEDURAZKOA
K 

● Esku hartzeko egoerak identifikatzea. 
● Abisu-sistemak, informazioa igortzekoak eta sorospenekoak 

erabiltzea. 
● Informazioa emateko teknikak aplikatzea. Berariazko 

terminologia erabiltzea. 
● Hasierako babes-teknikak aplikatzea. Jardun-eremuak 

antolatzea. 
● Arrisku pertsonalen prebentziorako eta babeserako materialak 

hautatu eta erabiltzea. 
● Lehen laguntzetako botikinaren oinarrizko materiala identifikatu 

eta erabiltzea. 
 

2. UNITATE DIDAKTIKOA: Larrialdietan hasierako balorazio egitea eta 
oinarrizko bizi-euskarriko teknikak aplikatzea. 

KONTZEPTUZKOAK ● Pazienteei hasierako ebaluazioa egitea. Lehen eta bigarren 
mailako balorazioa. Bizi-zeinuak. Shocka eta bihotz- eta arnasa-
geldialdia. Jardun-protokoloak. 

● Nerbio-sistemaren, arnas sistemaren eta bihotz- eta zirkulazio-
sistemaren anatomofisiopatologia gogoratzea. 

● Konortearen asaldurak. Konorterik gabe dauden pertsonak 
baloratu eta zaintzea. 

● Aire-bideen buxadura kentzea. Sistema eskuzkoak eta 
automatikoak. Kontrako eztarriko buxaduretarako teknikak. 

● Bihotz-biriketako oinarrizko bizkortzea (BBB). BBBa helduekin. 
BBBa haurrekin. BBBa bularreko umeekin.Bihotz-zirkulazioko 
eta aireztapeneko oreka berrezartzeko teknikak. 

● Segurtasun-jarrerak. Mobilizazioa eta inmobilizazioa. 
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PROZEDURAZKOA
K 

● Bizi-arriskuko egoerak aztertzea. 
● Bizi-zeinuen presentzia identifikatu eta egiaztatzea. Konortea, 

arnasketa, zirkulazio-zeinuak eta pultsua miatzea. 
● Jarrera-tratamendu egokia aplikatzea. Alboko segurtasun-

posizioan jartzea. 
● Bizi-euskarriko teknikak identifikatu eta aplikatzea, eta egoera 

bakoitzerako ezarritako jardun-protokoloekin lotzea. 
● Aire-bidea zabaldu, garbitu eta mantentzea. 
● Helduei, haurrei eta bularreko umeei bihotz-biriketako bizkortze-

teknikak (BBB) aplikatzea. 
● Komunikazioko eta laguntza psikologikoko teknikak aplikatzea. 
● Segurtasunerako eta norberaren babeserako arauak eta 

protokoloak aplikatzea. 

 

3. UNITATE DIDAKTIKOA: TRAUMATISMOETAN, ZAURIETAN, 
ODOLJARIOETAN ETA SHOCKETAN LEHEN LAGUNTZAKO TEKNIKAK 
APLIKATZEA. 

KONTZEPTUZKOAK 
 

o Traumatismoak. Hausturak, zaintiratuak eta kontusioak. 
Traumatismo kraneoentzefalikoak eta bizkarrezurrenak. 
Anatomiaren, fisiologiaren eta patologiaren funtsak.  

► Lehen laguntzak emateko teknikak. Jardun-protokoloak. 
► Hesgailuak jartzea. Immobilizazioak. Lekualdatzea. 

Jarreraren kontrola.  
► Arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
► Komunikazioa eta laguntza psikologikoa.  

o Larruazaleko zauriak eta lesioak. Zauri motak. Anatomiaren, 
fisiologiaren eta patologiaren funtsak. 

► Lehen laguntzak emateko teknikak. Jardun-protokoloak. 
► Immobilizazioak. Lekualdatzea. Jarreraren kontrola.  
► Arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
► Komunikazioa eta laguntza psikologikoa.  

o Odoljarioak. Odoljario motak. Anatomiaren, fisiologiaren eta 
patologiaren funtsak. 

► Lehen laguntzak emateko teknikak. Jardun-protokoloak.  
► Immobilizazioak. Lekualdatzea. Jarreraren kontrola.  
► Arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
► Komunikazioa eta laguntza psikologikoa.  

o Shocka. Shock motak. Anatomiaren, fisiologiaren eta 
patologiaren funtsak.  

► Lehen laguntzak emateko teknikak. Jardun-protokoloak 
► Hesgailuak jartzea. Immobilizazioak. Lekualdatzea. 

Jarreraren kontrola.  
► Arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
► Komunikazioa eta laguntza psikologikoa. 

o Trafiko-istripuak. Biktima anitzi arreta egitea.  
► Pazienteak mobilizatzeko teknikak. Pertsonak 

lekualdatzea. Immobilizazioa. Jarreraren kontrola. 
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PROZEDURAZKOA
K 

● Kasuak kasu jarraitu beharreko protokoloak identifikatu eta 
deskribatzea. 

● Zauriak eta odoljarioak tratatzeko teknikak aplikatzea.  
● Traumatismoak, kontusioak, zaintiratuak eta hausturak tratatzeko 

lehen laguntzako teknikak aplikatzea.  
● Immobilizatzeko teknikak aplikatzea.  
● Istripua izan dutenak mobilizatu eta lekualdatzeko teknikak 

aplikatzea. Jarrera. 
● Bere eskumenaz kanpo aplikatzekoak diren teknikak 

identifikatzea. 
 

4. UNITATE DIDAKTIKOA: LARRIALDI MEDIKOETAN ETA BESTELAKO 
LARRIALDIETAN LAGUNTZAKO TEKNIKAK APLIKATZEA. 

KONTZEPTUZKOAK 
 

● Lesio fisiko, kimiko eta biologikoen, eta patologia organikoen 
ondorioz istripua izan dutenak zaintzeko teknikak. Jardun-
protokoloak kasu hauetan:  

o Min torazikoa. Angina eta miokardio-infartua. Min 
abdominal akutua. Arnasteko zailtasuna. Asma. 
Gastroenteritisa.  

o Shocka. Deshidratazioak. Anafilaxia. Alergiak. Hozkak 
eta ziztadak. 

o Beroak eta hotzak eragindako lesioak. Izozketak. 
Erredurak. Elektrizitateak eragindako lesioak. Tximistek 
eragindako lesioak.  

o Zorabioak. Lipotimiak. Bero-kolpea. Garun-iktusa. 
Sintoma konbultsiboak.  

o Epilepsia. Sukarra. Diabetea. Hipogluzemiak. 
Hipergluzemiak. Intoxikazioak. Drogak. Alkohola.  

o Larrialdi ginekologikoak eta obstetrikoak. Erditzeak.  
o Gorputz arrotzak larruazalean, begietan, belarrietan eta 

sudurrean. Hortz-traumatismoak.  
● Anatomiaren, fisiologiaren eta patologiaren funtsak. 

Sintomatologia. Lesioen ezaugarriak eta sailkapena. 
● Arriskuak eta prebentzio-neurriak.  
● Posizioak, immobilizazioa eta lekualdatzea.  
● Komunikazioa eta laguntza psikologikoa. 

PROZEDURAZKOA
K 

● Lehen laguntzako teknikak aplikatzea honako lesio hauetan: 
agente fisikoen ondoriozkoak, agente kimikoen ondoriozkoak, 
agente biologikoen ondoriozkoak eta premiazko patologia 
organikoaren ondoriozkoak. 

● Kasuak kasu jarraitu beharreko protokoloak identifikatu eta 
deskribatzea.  

● Bere eskumenaz kanpo aplikatzekoak diren teknikak 
identifikatzea. 
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5. UNITATE DIDAKTIKOA: LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA ETA 
KOMUNIKAZIO-TEKNIKAK OSASUN-LARRIALDIETAN 

KONTZEPTUZKOAK 
 ● Oinarrizko komunikazio-teknikak. Informazioa ematea. Komunikazioa 

errazten duten elementuak.  
● Laguntza psikologikorako oinarrizko teknikak. Laguntza-beharra 

duten egoerak (larrialdiak, doluak, larritasuna, estresa...). Istripua 
izan duenaren eta haren familiakoen behar psikologikoak. Ezaugarri 
bereziak (urritasun sentsorialak, zahartasuna, buruko asaldurak...) 
dituzten pertsonak zaintzea. 

● Erantzukizun pertsonala. Sekretu profesionala. 
● Erreakzioak larrialdi-egoeren aurrean. Jarrera pertsonalak. 
● Istripua izan duenari jardunean konfiantza emateko lasaitasuna eta 

interesa.  
● Autokontrola estres-egoeren aurrean eta frustrazio-jasamena. 
● Errespetua eta zuzentasuna pertsonekiko tratuan.  
● Zuhurtzia eta interesa sekretu profesionalari eusteko. 

PROZEDURAZKOA
K 

● Egoera desberdinetarako komunikazio-teknikak aplikatzea. 
● Istripu, larrialdi eta doluko egoeretan antsietatea sorrarazten duten 

faktoreak identifikatzea. 
● Dolu, antsietate, larritasuna edo agresibitateko egoera kontrolatzeko 

erabili behar diren teknikak aztertu eta identifikatzea. 
● Pazienteei eta familiakoei laguntza psikologikoa emateko teknikak 

aplikatzea. 
● Larrialdi-egoeren aurrean sentimendu pertsonalak identifikatu eta 

aztertzea. 
● Laguntzean huts egin izana psikologikoki gainditzeko erabili behar 

diren teknikak aztertu eta identifikatzea. 
 

6. UNITATE DIDAKTIKOA: EGOERA KONPLEXUAK LEHEN 
LAGUNTZAKO TEKNIKAK APLIKATZEA (BATERATZEA) 

KONTZEPTUZKOAK 
PROZEDURAZKOA
K 

● Aurreko gaietan landutako guztiak 

 
2.BIBLIOGRAFIA GOMENDATUA: 
- Primeros auxilios. Grado Superior (Técnico superior en educación infantil).2010. A. 
Fernández Espinosa et al. Mc Graw Hill. 
- Primeros auxilios en bebés y niños. 2009. Cruz Roja. 
- Manual de primeros auxilios. Cruz Roja. 2010. El Pais Aguilar. 

3. AZTERKETA EREDUA: 
- Gai bat edo bi gaika, test bidezko azterketa bat egingo da eta idatziz kasu praktiko bat 
ebatzi beharko duzue. 
- 2. 3. 4. eta 5. gaiko kontzeptuei buruzko azterketa praktikoa egingo da. 
- 6. gaian larrialdi egoera bat inbentatuko beharko duze eta lan bat egin, aukeratutako 
egoerari nola egiten zaion aurre azalduz. 
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TECHNICAL ENGLISH. 40 ordu 

1.UNITATEAK: 

FIRST TERM / PRIMERA EVALUACIÓN: Units 1-4 

Grammar: There is / There are (affirmative, negative and questions) 

                    A,an some, any. A lot of, much, many. How much /How many 

                    Question words (what, which, where, when...etc) 

                    Present Simple + Frequency adverbs (always, usually,sometimes...etc) 

                    Present Continuous 

                    Contrast between Present Simple and Present Continuous 

                    Past simple (regular and irregular verbs) 

Vocabulary: Food 

                     Nationalities and countries 

                     Animals 

                     Idioms with animals 

                     Everyday activities (get up, have breakfast,go to.., watch TV...etc) 

                     Places and shops in town 

                     Place prepositions (next to, behind, in front of, under...etc) 

                     Suffixes -er,-ist, -ian to describe professions 

                     Giving directions (turn right/left, go straight on, go pass..etc) 

                     Jobs 

                     Expressions with MAKE and DO 

SECOND TERM / SEGUNDA EVALUACIÓN: Units 5-8 

Grammar: Comparative and superlative form. 

                    Past Continuous 

                    Contrast between Past Simple and Past Continuous 

                    Future forms : be going to, Present Continuous, will 
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                    First Conditional 

Vocabulary: Adjectives 

                       The house (rooms, facilities, furniture,decoration elements) 

                      Geographical features (cave, jungle, island, coast, desert..etc) 

  Cada unidad contiene además un texto ( Reading Section) con el que se trabaja la 
comprensión realizando distintos ejercicios (preguntas, true /false sentences, sinónimos, 
antónimos..) que son los sugeridos por el libro. 

  Se realizarán ejercicios de Listening para mejorar la comprensión y la pronunciación (son los 
que aparecen en cada unidad) 

  Así mismo y relacionado con el tema de cada unidad, se hará una redacción (Writing Section) 
con la ayuda del modelo y de los  ejercicios que aparecen en dicha sección. 

   Al final de cada unidad se hará un repaso general de lo visto por medio de ejercicios del libro 
y/o fotocopias preparadas por el profesor. 

2.BIBLIOGRAFIA: 

Burlington International English A2 (ISBN 978-9963-51-419-9) 

AZTERKETA EREDUA: 

   El examen constaría de una serie de ejercicios gramaticales relacionados con la materia 
impartida en cada momento de la evaluación, ejercicios de vocabulario, un texto con 
preguntas y una redacción de entre 100-125 palabras a elegir entre varias opciones. 

 

 

 

 

ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA (60 ORDU) 

1.- EDUKI MULTZOAK: 
 
     
 

  UNITATE DIDAKTIKOAK  

                 U.D. 0: MODULOAREN AURKEZPENA 
 1.1 Ekintzailetza; izateko sena 
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                UD 1: Ekintzailetza eta negozio ideia 
(UD1/2) 

 

1.2 Pertsona ekintzaile baten ezaugarriak 
1.3 Negozio Ideia: sormena, berrikuntza eta ekintzailetza 
1.4 Proiektu berriak sortarazten dituzten gizarteak 
1.5 faktore bereiztatzailea/aparteko balioa/balio proposamena 
1.6 Canvas Mihizea: Zure negozio ideiaren mihizea 
1.7 Enpresa Kulturaeta bere imagina 
1.8 Enpresa Gizarte Erantzunkizuna (RSE) 
 

 
UD 2: Martxan jartzea(UD3/5/6/7) 

 

2.1 Enpresa: Kontzeptua eta elementuak 
2.2 Enpresa Motak  
2.3 Enpresako Sail Funtzionalak.  
2.4 Enpresaren Kokapena eta tamaina.  
2.5 Enpresaren Ingurunea 
2.6 AMIA/ DAFO 
2.7 FormaJuridikoaren aukeraketa 
2.8 Enpresa sortzeko Izapideak 
2.9 Enpresa Martxan jartzekoIzapideak 
 

 
 
3.1 MERKATUA: Merkatu elementuak, tamaina eta kuota. 

U.D. 3:Merkatua eta marketinga. 
  

3.2 Merkatu ikerketa 
3.3 Marketing-a: marketing estrategikoa. 
3.4 MarketingMix-a: produktua,Prezioa, Promozioa,Banaketa 
 
  

       U.D. 4: Ekoizpen plana eta kudeaketa 
(UD:8,9,10,11)  

4.1 Ekoizpen plana  
4.2 Giza Baliabideenkudeaketa. 
4.3 Finantzazio plana  
4.4 Enpresaren kontabilitatea: Patrimonioa,  
4.5 Kudeaketa administratiboko dokumentuak 
 

                    U.D.  5:Enpresa  Itxiera eta azken lana  

 

 
 
 

2.BIBLIOGRAFIA: 

McMillan  argitaletxeko “Enpresa eta Ekimen Sortzailea” Testuliburua. ISBN 978-84-15991-89-2 

Internet:  Canvas Ereduaren azalpenak. 
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3.EBALUAKETA: 

AZTERKETA EREDUA: 

KONTZEPTUAK: Test erako edo erantzun laburreko galderak.  
 Notaren %60a. ERANTZUN OKERREK PUNTUAZIOA KENDUKO DUTE 

PROZEDURAK:  Enpresa Proiektuaren garapenaren inguruko galderak eta  
CANVAS eredua.  Notaren %40a 

● Oharra: Gainditzeko bi atalak (Kontzeptuak eta Prozedurak) aprobatu 
beharko dira, %50 BAKOITZEAN LORTU 

● Azterketaren iraupena 1 ordu eta 15 min 
   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 


