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Arloak: Eskola komunitateak eta herritarrek parte hartuko duten Proiektu globala
izanik, arlo guztiak ukituko dira zehazki nahiz zeharka.

Maila: Eskola
komunitatea

Saio kopurua: dinamikaren beharraren arabera
zehaztuko da, hilabete gutxi gora behera.

Proposamenaren justifikazioa:
Egoera erreal batetik abiatu behar gara edozein unitate didaktikori hasiera emateko
momentuan. Egoera horiek, pertsona bakanari dagokionak izan daitezke edo eta
talde txiki zein handiari. Bizitza eta hezkuntzako edozein etapetan era globalizatu
batean ikasten da, zaila edo ezinezkoa da gauza bakar bat bakarrik ikasiko den
“hura” irakastea.
Haur Hezkuntza etapa bi eremutan banatu da curricularki:
1. Norberaren nortasunaren eta ingurune fisiko eta sozialaren eraikuntzaren
eremua: bertan, gizarte eta naturaren ezaguerari buruzko zientziei
dagozkien haurren garapenaren berezko zenbait arlo barne hartzen ditu.
Hala nola, nork bere burua ezagutzea, nork bere buruaren irudia osatzea,
pertsonanortasuna eraikitzeko prozesua, eta autonomiaren garapena.
2. Norberaren nortasunaren eta komunikazio eta irudikapenaren eraikuntzaren
eremua: hizkuntza, matematika, artea eta motrizitatearekin lotutako
gaitasunei dagozkien haurren garapenaren berezko beste arlo batzuk barne
hartzen ditu. Arlo hauek errealitatea interpretatzeko eta ingurune fisiko eta
sozialarekin komunikatzeko baliatzen dira eta pentsamendu, beharrizan,
sentimendu eta bizipenak adieraziz eta gainerako pertsonekin elkarreraginez
barneratzen dira.
Haurrak jolasa eta esplorazioaren bitartez garatzen ditu eremu hauek. Izan ere,
jolasa eta esplorazioa bere burua ezagutzeko baliagarri zaio. Hala, bere burua
ezagutzen doan heinean, besteak eta ingurua ezagutzeko gai izateaz gain
errealitatea irudikatuko du.
Guzti hau kontuan harturik, eremuak, lortu beharreko konpetentzien lanketa,
pertsona, pertsonak eta izaten izatea izango dugu oinarrietako bat unitate didaktiko
hau garatzerako momentuan.

Kasu honetan, komunitate osoari dagokion egoera erreal bat iritsi da auzora. Eskola
aurrean dagoen plaza berriztatu nahi dutela eta bandoa zabaldu da herrian. Ideia
ezin hobea izateaz gain, ikasleen beharrei, nahiei, arazoei, egoerei zein
egunerokotasunari eragiten dion lekua edo gaia da. Ikusten, sentitzen, entzuten,
bizitzen, sufritzen, jolasten, zapaltzen, usaintzen, jolasten… dugun leku erreal,
komuna. Aldi berean, norberak dituen bizipenekin lotzen den gaia dugulako da
baita ere primerakoa. Herrikoa, komunitatean pilpilean dagoena. Hemen eta orain
gertatzen ari dena, ikasle, komunitearen hitzak, egun, hilabeteera, errealak,
taldekoak izateaz gain, ikusgai eta denontzat erabilgarri izango duguna. Arrazoi
andana dugu unitate didaktiko honi tira egiteko.
Ekin diezaiogun!
Arazoegoera:
Kontestua:Udaletxetik bandoa zabaldu da eskola inguruan dagoen plaza eraldatu
nahi dutela eta herritarrei laguntza eskatuaz. Ideiak eta nahiak adieraziz, hori
adieraziko duten irudiak eta 2 orriko azalpena eskatzen dute egun zehatz baterako.
Aldaketa oso garestia ezin dela izan bandoan bertan aipatzen da bai eta sormena
baloaratuko dela.
Bandoa
Arazoa: Zer egin dezakegu udaletxeak eskatzen digunarekin? komunitatearen
beharrei eta nahiei erantzunez plaza berriztatzeko proiektua egingo dugu? Zein
prozesu jarraituko dugu? Familia eta herritarrak inplikatuko ditugu?
Xedea: komunitateko kide aktiboak izateaz gain, gure hitzak eta jendearen hitzak,
herritar taldekide egiten gaituela jabetzea, batetik. Bestetik, eraldatu behar dugun
espazioaren erabilgarritasunaz hausnartu, espazioak alderdi, egoera eta momentu
ezbedinak dituela ikusi eta nola, zergatik, zer, noiz… egin dezakegun estimatu,
baloratu eta egin.
Atazak: Plaza erabiltzen dutenen nahiak, beharrak eta desioak jasoz, hau da,
komunitatearen nahien plaza edo errepresentazioa udaletxean aurkeztu.
Landuko diren oinarrizko konpetentziak
A. Zeharkakoak edo Orokorrak:
●

Ikasketa kooperatiboko kohesio ariketak, estruktura ezberdinak eta talde
dinamikak sustatuko dira.
● Dokumentazioa aurrera eramateko grabaketak egingo dira ikastetxeko
baliabideen arabera: tabletak, bideo kamerak… Baina horretaz gain azalpen
panelak berariazko garrantzia hartuko dute eta hauen zabalkunderako
aplikazioak erabili daitezke: Pinterest, Google+, Google Photos…
B. Espezifikoak:

●

Unitatearen orokortasunean modu batera edo bestera, konpetentzia guztiak
ukitu dira.

Helburu didaktikoak:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ormirudia nahien eta asmoen azalpen tresna bezala erabiltzea.
Planoen erabilpena ulertzea.
Maketen diseinua eta erabilpena ulertzea.
Ormiruditik panel informatiboetara pasatzeko ezberdintasunetan oinarritzea.
Besteen informazioa, produkzio berriak sortzeko erabiltzea.
Aukeraketa sistemen oinarriak aztertzea eta funtzioa barneratzea.
Erakusketen balioa eta estetika ezagutzea.
Elkarlanak eta bata besteari pasatzen zaion informazioa zaintzeak duen
garrantziaz jabetzea.
Eskola komunitatea bizitzea eta bakoitzaren partaidetza autonomian aurrera
egitea.
Elkarlanean buruturiko lanaren balorazio kritikoa egiteko gaitasunean heztea.
Herriko erakundeekin harremanetan jartzeko bideetan trebatzea eta
horretarako beharrezko komunikaziorako estrategiak barneratzen hastea.
Dokumentazioaren munduan heztea horretarako inguruan ditugun baliabide
anitzetan trebatuz: internetek eskaintzen dizkigunak, idatziz jasotakoak,
grabatutakoak,...

Edukiak:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ormirudia informazio iturri gisa.
Planoen erabilpena eta diseinua.
Maketen erabilpena eta diseinua.
Panel informatiboen egitura.
Erakusketa baten balio eta estetika.
Aukeraketa sistemaren oinarriak.
Kritika eraginkorrerako estrategia asertiboak.
Dokumentaziorako baliabideen kudeaketa eta erailpena.
Talde lanerako oinarrizko arau eta jarrerak.
Erakundeekin harremantzeko komunikazio bide eta hiztegia.

Jardueren sekuentzia
A. Hasierako Fasea:
●

1,2,3 jarduerak

B. GarapenFasea:
●

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 jarduerak

C. AplikazioFasea:
●

14,15,16

D. Orokortzea eta Transferentzia:
●

17,18,19

Ebaluazioa
Adierazleak:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ormirudia informazio iturri gisa ulertu duen eta erabili duen bai egiterakoan
edota informazio iturri gisa erabiltzerakoan.
Planoen erabilpena eta diseinuan partehartu duen eta izan duen
iniziatibarik.
Maketen erabilpena eta diseinuan partehartu duen eta izan duen iniziatiba.
Panel informatiboen egitura barneratu duen eta besteei azaltzeko erakutsi
duen gaitasuna.
Erakusketa baten balio eta estetikaz ohartu den eta praktikara eraman ahal
izan duen.
Aukeraketa sistemaren oinarriak ezagutzeaz gain besteei azaltzeko eta
sistema bera kudeatzeko gaitasuna erakutsi duen.
Kritika eraginkorrerako estrategia asertiboak ezberdindu dituen eta
erabilpenerako erakutsi duen jarrera.
Dokumentaziorako baliabideen kudeaketa eta erabilpena zaindu duen eta
eguneroko errutinan aplikatzeko balioa erakutsi duen.
Talde lanerako oinarrizko arau eta jarrerak barneratu dituen eta praktikan
jarri dituen.
Erakundeekin harremantzeko komunikazio bide gisa, egunerokotasunean
erabiltzen duen hizkuntza formetatik ezberdintzen duen eta ezberdintasun
horiek nabarmentzeko konpetentzia erakusten duen.

Tresnak:
●

Unitatean zehar jasotzen diren dokumentazio atalak: argazkiak, bideo
grabaketak, eskuz harturiko anotazioak, elkarrizketak...

Irakaskuntza/Ikaskuntza jardueren sekuentzia
Hasierako fasea
1. JARDUERA:
Irakasle taldea elkartu eta bandoaren pausoak aztertuko ditu etapan zehar egin
beharreko jarduerak sekuentzializatu eta ikasle taldeak nola eratu erabakitzeko.
Adibidez:

2. JARDUERA:
Irakasle taldeak sekuentzializatutako prozesua aurrera eramateko beharrezko
bitartekari materiala prestatuko du, bloga erabili daiteke etxean ere aurkezpenak
ikusi ahal izateko.

3. JARDUERA:

Garapenfasea
4. JARDUERA:
Jarduera hau burutzeko IKKI “orria jira bira” estruktura erabiliko da. Ondoren
guztia jasoko da:idatziz, marrazkiz, grabaketa...

5. JARDUERA:

6. JARDUERA:
Irakasleak erakusketa egunaren antolaketa sekuentzializatuko dute, kontuan
hartuta eman diren pausoak eta aurreikusi dezaketen beharrezko bitartekari
materiala bilduko dute. Adibidez:

7. JARDUERA:
Jarduera hau burutzeko IKKI “1,2,4” estruktura erabiliko da.

8. JARDUERA:
Irakasle taldeak adin ezberdineko taldekatzeak osatuko ditu. Horretarako, IKKI
“Arkatzak erdira” estruktura erabiliaz. Irakasleak zein taldetan kokatu ere
erabaki.

9. JARDUERA:

10.JARDUERA:

11.JARDUERA:

12.JARDUERA:

13.JARDUERA:

Aplikazioa eta komunikaziofasea
14.jarduera:
Diseinua praktikara eramateko irakasle taldea elkartu eta zein pauso eta
taldekatze berri beharko diren erabakiko da.

15.jarduera:

16.jarduera:

Orokortzea eta transferentzia
17.jarduera:

18.jarduera:

19.jarduera:

Kontutan hartzeko ohar garrantzitsua: unitate didaktiko hau egin ahala
osatzen joango da, beraz, bertan jasotzen diren zenbait jarduera adibide
gisakoak dira, proposamenak baino ez, besteak beste, irakasleei nondik
norakoan laguntzekoak. Beraz, hau ez da zereginen unitatea,
proposamenen unitatea baino.

