
 
 

 
 
   

HEZKUNTZA EREDU PEDAGOGIKOAREN MARKOA 

 

I KAPITULUA 
XEDAPEN OROKORRAK 

[1 – 4 art.] 

II KAPITULUA 

OINARRIZKO KONPETENTZIAK 
[5  – 10 art.] 

 

III KAPITULUA 
CURRICULUMAREN 
ANTOLAMENDUA 
[11-12-13 art.] 

 

IV KAPITULUA 
IKASTETXEAREN PROIEKTU 

INSTITUZIONALAK 
 [14  –  20 art.] 

 

V KAPITULUA 
TUTORETZA, ORIENTAZIOA  

ETA  ANIZTASUNAREN 
TRATAERA 

 [21  –  24 art.] 
 

VI KAPITULUA 
IKASLEAREN EBALUAZIOA ETA 

MAILA- IGOERAK 
[25-26-27 art.] 

 

236/2015 DEKRETUA 
OINARRIZKO HEZKUNTZAREN CURRICULUMA 

 

Diziplinako oinarrizko konpetentziak dira, hain 
zuzen, bizitzaren esparruek eta egoerek sortzen 
dituzten arazoak eraginkortasunez konpontzeko 
behar direnak, eta esperientzia-eremuren batekin 
lotutako baliabide espezifikoak erabiltzeko premia 
dakarte.  
Esperientziaren eremuren batek berezko dituen 
egoerak  [ARAZO-EGOERAK]         barneratututa 
eskuratzen dira diziplina-konpetentziak; hala ere 
funtzio anitzekoak eta transferitzeko modukoak 
dira, beste eremu batzuekin lotutako  arazo-
egoerak konpontzeko balia baitaitezke. 

Konpetentzia da irakaskuntza eta hezkuntza-
etapa bakoitzeko eduki propioak modu inte-
gratuan aplikatzeko gaitasuna, jarduerak behar 
bezala egiteko eta arazo konplexuak modu era- 
ginkorrean ebazteko. 
Oinarrizko konpetentziak dira pertsona 
guztiek beren burua errealizatzeko eta 
garatzeko, herritar aktiboak izateko, gizar- 
teratzeko eta lan egiteko behar dituztenak.  

 

Art. 5 
 

8 art.  Konpetentzien araberako 
hezkuntzaren printzipio meto-
dologikoak  
 

9 art.  Elebitasuna eta eleaniz-
tasuna Haur Hezkuntzan 
 

10 art.  Hizkuntzen trataera inte-
gratua eta integrala  
 

dira 
 

izan daitezke 
 

ondorengo gaiak 
zehazten dira  

 

ERANSKINA: HAUR  
HEZKUNTZAREN 
CURRICULUMA 

 

Oinarrizko zehar-konpetentziak bizitzako esparru 
eta egoera guztietan arazoak eraginkortasunez 
konpontzeko behar direnak dira, hala 
esperientziaren eremuko egoeretan nola 
eguneroko bizitzaren egoeretan. 
Esperientziaren eremu guztietan batera lan eginez 
sustatu eta indartu behar dira, eta bizitzaren 
esparru eta egoera guztietan integratuz eskuratzen 
eta aplikatzen dira. 

 

dira 
 dira 
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127/2016 DEKRETUA 
BATXILERGOAREN CURRICULUMA 
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1. NORTASUNAREN ERAIKUNTZAREN 
ETA INGURUNE FISIKO ETA 
SOZIALAREN EZAGUERAREN 
EREMUA 

garatzen da 
 

4. artikuluan irteera-profila 
terminoa agertzen da. 
Termino honek  Haur 
Hezkuntza amaitzerakoan 
ikasleek lortu behar dituzten  
oinarrizko konpetentziei 
erreferentzia egiten die.  
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XEDAPEN 
GEHIGARRIAK 
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SARRERA 

· Oinarrizko ZEHAR-KONPETENTZIAK 

· Oinarrizko konpetentzia ESPEZIFIKOAK 

· Ikasteko egoerak 

 
 
 

2. NORTASUNAREN ERAIKUNTZAREN 
ETA  KOMUNIKAZIOA ETA 
ADIERAZPENAREN EREMUA 

METODOLOGIA 

 
 

 

 

 

 

Erankinean konpetentzia 
bakoitzeko osagaiak deskribatzen 
dira.  Halaber, esperientzia-
eremuen, berariazko  curriculuma 
zehazten da: helburuak, edukiak 
eta ebaluazio-irizpideak… 


