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Justifikazioa 

Ikasgai honek, etorkizuneko irakaslegoari haurraren garapenari eta honi lotuta disfuntzio eta asaldura 
desberdinei buruzko ezagutza zabala eskaintzen dio. Etapa honetan izango dituen irakasle funtzioak aurrera 
eramateko beharko duen oinarrizko ezagutza bideratzeko esperientzia jasoko du ikasleak. 
 
Bide batez, haurrek izango dituzten oinarrizko beharrei erantzuten lagunduko dien baliabideak eskuratu eta 
horien planifikazio egokia egiteko, ikaslea gogoeta egitera bultzatuko du. 
 
Behaketan eta informazio bilketarako tresnen diseinuan trebatuko da ikaslea. Horien bidez, haurren 
garapenaren jarraipena egiteko eta balizko asaldurak antzemateko baliabideak eskainiko zaizkio. Baita 
familia edo beste profesionalei antzemandakoa komunikatzeko trebeziak ere. 

 

 

 

Aurrebaldintzak 

Ez daude 

 

 

Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 
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Ahozko komunikazioa (lehen maila): norberaren ideiak ondo antolatuta eta ulertzeko moduak adieraztea, 
une egokian mintzatuz eta ekarpen egokiak eginez hala harreman egoeretan nola egoera formalago eta 
egituratuagoetan. 

 

Berariazko gaitasunak 

 Garapen eta portaera osasuntsuaren oinarrizko printzipioak aztertu eta baloratu. 

 Haur Hezkuntzako ikasleen elikadura, higiene eta loaren beharrak modu egokian ebaluatu. 

 0-6 urte bitarteko haurren garapen egokian eragina duten asaldura eta gabeziak identifikatu. 

 Familiek eta profesional desberdinek, 0-6 urte bitarteko haurren garapen egokian eragina duten 
asalduren eta gabezien aurrean, horiek antzemateak eta esku-hartzeak duen garrantziari buruzko 
kontzientzia garatu. 

 

 

Edukiak 

1. Garapen osasuntsuaren printzipio orokorrak 
2. Garapen ereduak 
3. Elikadura Haur Eskolan 
4. Higienea haurtzaroan 
5. Loa Haur Eskolan 
6. Garapen-asaldurak eta horien antzematea 
7. Ebaluazioa Haur Hezkuntzan 
8. Familiekin kooperatzeko ereduak 
9. Kooperazioa edo lankidetza beste profesionalekin 

 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

 Ikasketa gaiaren testuingurua zehazten lagunduko duten ekintzak: norberaren esperientzietatik 
abiatuta garapen osasuntsua eta honetan eragiten duten aldagaiei buruzko gogoetak, esperientziak 
eta hautemateak aztertuko dira. 

 Gogoetara bultzatzen duten ekintzak: idatzizko eta ikus-entzunezko dokumentuen bidez 
garapenaren asalduren gertaera eta ondorioei buruzko hausnarketak bideratuko dira. 

 Ikasgaiaren edukiei buruzko lanak eta aurkezpenak: aurkezpenak, testu eta artikuluen irakurketa, 
kasuen analisiak… bideratuko dira garapenaren eta asalduren inguruko ulermen sakona 
bultzatzeko. 

 Ekintza praktikoak: ariketa praktikoak, role playing-ak,… bideratuko dira garapenaren asaldurak 
antzemateko, eta familia eta profesionalekiko komunikazio egokia izan dadin trebeziak lantzeko.  

 Ebaluaziorako ekintzak (hurrengo atalean zehazten dira) 
 

 

Ebaluazioa 
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LANAK: 

 Banakako lanak: 
- Ahozko komunikazioa: %50 

FROGA OBJETIBOAK 

 Lehen unitateari buruzko froga objektiboa: % 5 

 Azterketa finala: % 45 
 

BALDINTZA OROKORRAK 

 Ebaluazioaren % 85 berariazko konpetentzien kalifikaziora zuzenduta dago; gainontzeko % 15 
orokorraren kalifikaziora. 

 Ikasgaia gainditzeko beharrezkoa da atal bakoitza gainditua izatea: azterketa finala eta lan 
bakoitza. 

 Ohiz kanpoko ebaluazioan, ikasleak lan guztiak aurkeztuta eta gaindituta eta azterketa finala 
gaindituta izan beharko ditu ikasgaia gainditu ahal izateko. 
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