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Justifikazioa 

Familia funtsezko hezkuntza-eragile bat da, azken hamarkadetan eraldaketa sakonak izan dituena, gizartean 
gertatutako aldaketen ondorioz. Familiaren bizitza estiloan eta tipologian gertatutako eraldaketa horiek 
gorabehera, garrantzi handiko eginkizuna mantentzen du haurren garapen eta ikaskuntza prozesuan. 
Horrenbestez, eskolak familiarekin batera lan egin behar du, haurren garapena bultzatzeko xedez. 

Eskolak beste hezkuntza-eragile batzuekin –bereziki familiarekin- kooperatzeak duen garrantziaz jakitun 
egon arren, erraza da ikustea norainoko zailtasunak dauden lankidetza hori lortzeko, aldaketa garai hauetan. 
Testuinguru horretan, ikasgai honek bidea emango dio etorkizuneko irakasleari hezkuntza-ekintzaren 
konplexutasunaz hausnartzeko prozesu honetan parte hartzen duten eragile ugarien ikuspegitik, kontuan 
hartuta familia-erakundean gertatutako aldaketak eta erakunde horrek eskola-erakundearekin dituen loturak, 
eta, halaber, bien arteko lankidetzak duen garrantzia, ikaskuntza-prozesuak ahalik eta baldintzarik onenetan 
bideratu daitezen. Horri begira, ikasgai honetan puntu hauek izango dira aztergai: hezkuntza eragileen 
arteko lankidetza-eredu eta estrategiak; tutorearen eta orientatzailearen eginkizunak; eta guztien arteko 
elkar-ulertzea hobetzen duten komunikazio-gaitasunak. 
 

Aurrebaldintzak 

Lehenengo ikasturteko ikasgaia denez, ez dago inolako aurrebaldintzarik. Dena dela, ikasgaiaren gaitasunak 
arrakastaz garatzeko, gomendagarria da ikasleek jarrera hauek erakustea: 
- Ikasgelara jarraitutasunez etortzea. 

- Inplikazioa eta konpromisoa norberaren lanean eta taldearen lanean. 

- Parte-hartze aktiboa ikasgelan. 
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Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 

GG1.-Pentsamendu kritikoa 

Maila 1.  
 Norbere buruari inguruko errealitatearen gaineko galderak egitea eta errealitate horren inguruko 

eztabaidetan aktiboki parte hartzea, ematen diren iritziak aztertuz eta norbere eta besteen erabakien 
ondorioen gainean hausnartuz. 
 

Berariazko gaitasunak 

 BG1: Familiekin eta hezkuntza-komunitatearen beste sektore batzuekin kolaboratzeko mekanismo 
eraginkorrak sortzea, eragile horiek inplikatuz lehen hezkuntzako ikasleen garapen integralari 
laguntzen dioten prestakuntza-prozesuetan. 

 BG2: Lehen hezkuntzako tutoreari dagozkion giza eta komunikazio trebetasunak bereganatu, 
familiekiko elkarrizketarako teknikak erabiliz, ikasleei eta hauek familiei beharrezko orientabide eta 
laguntzak eskaintzeko. 

 BG3: Ikasgelako bizikidetza-prozesuak eta emozioen heziketarako prozesuak planifikatzea, eta Lehen 
Hezkuntza ikasleen sozializazioa eta ikasketa errazten duten jarduerak praktikara eramatea. 

 

Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Laudato si’ Helburuen presentzia ikasgaian 

 GIH 5 Genero-berdintasuna 
1. Ikaslea gai da genero-rolen pertzepzio tradizionala ezagutu eta zalantzan jartzeko, ikuspegi kritiko batetik 
eta ainguraketa kulturala errespetatuz. 

 

Edukiak 

1.-Familiaren eta Eskolaren arteko lankidetza. Familiarekiko lankidetzaren garrantzia. Familiarekiko 
elkarlanerako estrategiak. Familiekiko lankidetza ereduak.  
2.-Tutoretza Lehen Hezkuntzan: gizarte-gaitasunak eta familiekiko komunikazioa. Komunikazio Estiloak. 
Informazioa trukatzeko uneak, jarrerak eta tresnak. Tutoretza-elkarrizketa. Irakaskuntzaren praxia lehen 
hezkuntzan hobetzeko tresnak eta baliabideak. 
3.-Gelako elkarbizitzan eta umeen garapenean eta sozializazioan eragina duten elementuak: lanaren 
antolaketa, metodologien eragina, lan kooperatiboa, emozioen hezkuntza. 
4.-Ikus entzunezko hizkuntzen eragina: ikus entzunezko baliabideen erabilera hezigarria. 
5.-Familia eta bere eragina haurraren garapenean. Familia kontzeptua. Familiaren eboluzioa. Familiaren 
eginkizunak. Familia motak eta ezaugarriak. Familiaren heziketa estiloak. 
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Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Ikasgaia ondoren deskribatutako estrategien arabera garatuko da: 
 

 Ikasgaia testuinguruan jartzea ahalbidetzen duten jarduerak: gizartearen, familiaren eta hezkuntzaren 
errealitatearekin kontaktatzeko xedez diseiniatutako jarduerak; eta bizipen esanguratsuetatik abiatzea, hala 
nola elkarrizketak, galderak, ikusitako bideoak, irakurketa iradokitzaileak, eztabaidak, testuen edo 
errealitatearen azterketak. 

 Hausnarketa pizten duten jarduerak: hausnarketa kritikoa egitera, norberaren pertzepzio eta 
sinesmenak zalantzan jartzera eta alternatiba eta erantzunak bilatzera bultzatzen duten jarduerak. Besteak 
beste, honako ekintza hauek sartzen dira hemen: gogoeta orientatzen duten galderen gidoiak, problemen 
formulazioa eta ikerketa soilak egitea.  
 Ikasgaiaren edukiari buruko aurkezpena eta lana: banakako eta taldekako jarduerak, ulermen sakona 
lortzeko eta hezkuntza-errealitateari eta beraren testuinguru sozial eta familiarrari aplika dakiekeen ezagutza 
eskuratzeko: azalpenak, irakurketak, saiakerak egitea, mintegi-saioak, datuak bilatzea eta ikerketa soilak 
egitea.  

 Jarduera praktikoak: gaitasunen esperimentazio aktiboa ahalbidetzeko diseinatuta, hala nola 
jarduerak diseinatzea, kasuak aztertzea eta jorratzea. 

 Ebaluaketa-jarduerak: proposatutako berariazko gaitasunak eta gaitasun generikoak eskuratzeko 
prozesuaren ebaluaketarako diseinatuta.  
Proposatutako denbora-banaketa: 6 ECTS = 150 ordu.   

 33,6 ordu ikasgelako jarduerarako: eduki teorikoen aurkezpena eta azalpena, banakako eta taldekako 
jarduera praktikoak, simulazioak eta role-play ekintzak, kasuen azterketa eta eztabaidak. 
 116,4 ordu ikasgelatik kanpoko jarduera pertsonalarentzat eta taldekako lanarentzat: testuak 
irakurtzea eta aztertzea, ariketa eta galdetegiak, eskemak lantzea, banakako eta taldekako lanak prestatzea 
eta egitea, proba objektiboetarako ikasketa, datuak bilatzea eta tutoretzak.  
 
 

Ebaluazioa 

Ikasgai honen prozesua eta gaitasunen garapena ebaluatzeko, teknika hauek erabiliko dira: 

 Proba objektiboak: %50. 
 Banakako edota taldekako lanak: %50. 

Kalifikazioa: BG1: % 30. BG2: % 30. BG3: % 30 eta GO1 % 10. 

Oharra: Ebaluatuak izateko entregatutako lan edo jarduera guztiek bete behar dituzte gutxienezko baldintza 
batzuk, bai arlo formalari dagokionez (aurkezpena, formatoa, iturburuen aipuak eta erreferentziak e.b.), bai 
idatziko komunikazioari dagokionez (zuzentasuna, adierazpen eta erregistro egokiak). Baldintza minimo 
hauek bete ezean, jarduera ez da zuzenduko eta automatikoki ez ohiko deialdira pasatuko da. 
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