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Justifikazioa 

Gorputz hezkuntza eta bere didaktika ikasgaiak, lehenengo eta behin, gorputz hezkuntza jokabide 
motorren pedagogia bezala ulertzeko bidea errazten du. Aldi berean, ikasleari ikaskuntza-
irakaskuntza egoerak proposatzeko tresnak eta estrategiak ematen dizkio, beti dagokion 
gizartearen balore eta gorputz kulturarekin bat eginez. 
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Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 

 Norbere ikaskuntzaren jabe izatea 

 Adituek proposatutako ikaskuntzak bereganatzea eta jarrera aktiboa izatea horiek barneratzeko. 

Berariazko gaitasunak 

 M.E.1.1. Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak modu kooperatiboan planifikatzea, curriculum-
proiektuan antolatuta, gorputz hezkuntzako curriculumaren berezko gaitasunak lortzeko eta ikasleen 
askotariko beharrei erantzuteko. 

 M.E.2.4. Irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak diseinatzea dibertsitate-testuinguruetan eta gorputz 
hezkuntzako ikasgelan benetan dauden baldintzak eta zailtasunak kontuan hartuta. 

 M.E.5.5. Gorputz hezkuntzaren berezko diskurtso-erabilerak aukeratzea, integratzea eta planifikatzea 
(lexiko espezifikoa) 

 

Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Laudato si’ Helburuen presentzia ikasgaian 

 

ODS 3. Osasuna eta ongizatea. 

Osasuna eta ongizatea bere dimentsio ezberdinetatik irakasleak bere lanetik sustatu behar dituen beharrezko 
baldintza bihurtu dira.  Gorputz hezkuntzatik lantzen den alfabetatze fisikoak helduen bizitzara 
transferigarriak diren osasuna eta ongizatea sustatzeko eta mantentzeko proposamenak antolatzen ikasten 
du lehen hezkuntzako irakasleak. 

 

 

Edukiak 

1. Gorputz hezkuntzaren oinarriak: gorputz hezkuntzaren errealitate antropologiko baten eboluzio 
historikoa. 

2. Akzio motorraren zientzia: praxiologia motorra. 
3. Irakaskuntza teknikak: komunikazioa eta irakaskuntza; ekintza sinple eta esanguratsuak teoria. 
4. Materiala eta espazioaren antolaketa gorputz hezkuntza: saioaren antolaketa. 
5. Lehen hezkuntzarako gorputz hezkuntzako curriculuma. 
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Ikas-irakaskuntza estrategiak 

 Testuinguru esperientziala gaiarekiko esperientziak eta aurre iritziak bateratuta jarriz garatuko da 
(%10,6). 

 Behaketa hausnarketarako  testu eta artikuluen irakurketa eta analisiaren bitartez garatuko da. Baita 
ere, irakaslearen esposizioaren ondorengo eztabaidaren bitartez (%21,4). 

 Kontzeptualizazioa bideoaren ikusketa, artikuluen irakurketa eta irakaslearen eta ikasleen 
esposizioen bitartez garatuko da (%7,4). 

 Esperimentazio aktiboa ikasleek eta irakasleak diseinatutako jarduera motorren proposamenen eta 
haien praktikaren bitartez garatuko da (%36,6). 

 Ebaluazioa, ikasleen auto ebaluazioaren bitartez eta proiektuen balorazioak, idatzizko azterketa eta 
aurkezpen praktikoekin garatuko da (%24). 

 

Ebaluazioa 

− Adibide praktikoen analisia %30 (taldeka) 

− Gai baten esposizioa %25 (taldeka) 

− Ikasgelan parte hartzeko proposamena %30 (taldeka) 
− Azterketa  pertsonala 15% (banaka edota taldeka) 
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