
10. ERANSKINAK 

1. ERANSKINA: IKAS KOMUNITATEAREN HELBURUAK 

 

Ikas Komunitateen Proiektu honek ikasteko eta irakasteko ilusioa piztu nahi du, haur 

bakar batek ere ez dezan bere kultura eta giza-estatusagatik, sexuagatik edo 

gaitasunagatik bere burua baztertutzat hartu. Horretarako, hurrengo helburu hauek lortu 

nahi dira (Jaussi eta Garre 2002). 

 

 Desberdintasunak gainditzea.  

Informazioaren gizartean hezkuntza-berdintasunaren aldeko apustu argia egin behar da, 

pertsona askok bizi dituzten gizarte-bazterketako prozesuei eta desberdintasun egoerei 

aurre egingo bazaie. Honela, goi-mailako ikasketarik ez duten familietatik datozen 

ikasleen artean nagusi den porroterako joera irauli egin nahi da. 

 

 Kalitatezko hezkuntza guztiontzat izatea.  

Ikasle guztiek eskolan urte batzuk eman behar dituztenez gero, eskola funtsezko espazio 

izan daiteke oinarrizko konpetentzi eta gaitasunak garatzeko, eta guztiok informazioaren 

gizarte barruan egoera berriei aurre egiteko tresnak garatzeko. Adierazitako gaitasun 

hauetako batzuk ondokoak dira: 

- Informazioa prozesatzea, aukeratzea eta sortzea edo aplikatzea 

- Talde lanerako eta erabakiak hartzeko trebezia eta autonomia. 

 

 Elkarrizketaren garrantzia azpimarratzea.  

Pertsona guztiei elkarrizketa eta kritikarako gaitasuna eskaintzea berdintasunezko eta 

kultur arteko gizarte solidarioa eraikitzearren. Eskola, elkarrizketarako gaitasun hori 

garatzeko funtsezko sozializazio-espazioa da. Talde desberdinen eta kultura desberdinen 

arteko elkarrizketa eta komunitatea osatzen duten agente desberdinen (ikasleen, 

irakasleen, familien, irakasleak ez diren langileen, elkarteen, hezitzaileen…) arteko 

elkarrizketa. 

 

 Eskola testuingurura zabaltzea.  

Gero eta ikerketa eta azterlan gehiagok jakinarazten dute ikaskuntza ez dela irakasle-

ikasle harremanaren edo ikasleen arteko elkarrekintzaren bitartez soilik garatzen. 



Ikasleek bizi dituzten testuinguruetako bakoitzean (familian, auzoan, eskolan…) 

gertatzen da ikaskuntza. Ikaskuntza desberdinen artean batura gerta dadin eta kenketarik 

gerta ez dadin behar-beharrezkoa da testuinguruen arteko lotura izatea eta testuinguru 

desberdinen artean erlazioa egotea.  

 

 Hezkuntza-sistemak dualizaziorako duen joera gainditzea.   

Joera hau gainditzeko, ez da ikaslea testuingurura egokitzea proposatzen; aitzitik, 

testuingurua aldatu nahi du eskolak. Aniztasunaren aberastasuna eta aniztasunaren 

alderdi positiboak hartu behar dira aintzat, aniztasuna bera hartu behar da abiapuntutzat, 

baina desberdintasuna eragiten duen guztia aldatu egin behar da, guztion aberastasuna 

lortzea asmotzat dutelarik. 

 

 Ikas Komunitatea osatzen duten eragile guztien parte-hartzea. 

Horregatik, Ikas komunitatean komunitateko kideen (familiarteko, ikasle eta irakasle) 

eta beste eragileen (bolondresak, gizarte zerbitzuak, udaletxea) partaidetza bultzatzen 

da, bai eskolako gestio eta antolaketan eta baita curriculumaren garapenean ere, 

honetarako, eskolak hainbat egitura berezi antolatu eta garatzen ditu: guraso eta irakasle 

arteko komisio mixtoak, bolondresen taldeak, ikasle ordezkarien asanblada, gurasoen 

asanblada...  

 

 Eskola helburuen partekatzea.  

Komunitateko helburuak partekatzeko irakasleen parte-hartzea ez ezik, familia, ikasle, 

elkarte,  irakasle ez diren langile, boluntario eta abarren parte-hartzea ere beharrezkoa 

izango da. Guztiok nahi dugun eskola irakasleen eta komunitateko gainerako kideen 

artean diseinatzen da. Lana kudeatzeko organo berriak eratzen dira (batzorde mistoak) 

eta komunitateak hauetan duen parte-hartzea zeregin zehatzetan oinarritzen da. 

Parte-hartze hau ikasgelaraino hel daiteke eta, horrela, ikasgela batean ez du beti 

irakasle bakar batek talde batekin lan egingo, batzuetan, irakaslearen koordinaziopean 

hainbat helduk (boluntarioak…) egingo dute lan (Elkarrekintzako Taldeak). Hauen 

artean elkarrizketa nagusituko da eta ikasleekin ere elkarrizketa sortuko da, elkarrizketa 

hauek, guztiok elkarrekin aberasteko baliagarri izango dira eta hauen bitartez, ingurua 

ere aldatzen hasiko da. 

 

 



 Aprendizaien lehentasuna.  

Haur guztiek beren gaitasunak ahalik eta gehien garatu ahal ditzaten formula 

alternatiboak bilatzen dira. Ikasleei ahalegina eskatzen zaie, ikaskuntza suspertuko duen 

ingurunea bultzatzen da, ikasgelan eta ikastetxean beti lanean aritzea bultzatzen da. Hori 

dela eta, komunitate osoaren parte-hartzea hartuko da kontuan (ikasgelan bertan 

ikasleek beti laguntza izan dezaten, eskolaz kanpoko orduetan ikasleentzat eta 

irakasleentzat aberasgarriak izango diren jarduera anitz eginez, ordutegi zabal bat eta 

tutore bat izango duen liburutegia martxan ipiniz, eskolako jatordu hezitzailea 

eratuz…). 

 

Ikaskuntza sendo, konplexu, garrantzitsu edo oinarrizkoak planteatzen dira, hala nola 

informazioa prozesatzea eta aukeratzea, talde-lana, proiektuak, hizkuntzak… 

Baliabiderik onenak, metodologiarik onenak, hezkuntza-praktikarik onenak, 

Elkarrekintzako Taldeak, interneterako konexioak eta abar eskaintzeko ahaleginak 

egiten dira. 

 

 Gizarteratzea.  

Gizarte bazterketaren arazoak hezkuntza esparrua gainditzen du, eskolak gizarte 

bazterketa iraunarazten lagun dezake inguru kaltetuetako ikasleen eskola porrotaren 

bitartez, edo alderantziz, gizarte bazterketa gainditzen lagun dezake. Agente guztien 

gogoetak, elkarrizketak eta parte-hartzeak elkarrekin aberastea dakar. 

 

Errealitate hau aintzat hartuta, Ikas Komunitateetan eskolak denbora gehiago ematen du 

zabalik, hizkuntzekin eta teknologia berriekin lotzen diren edukiei ematen zaie 

lehentasuna, eskola denbora osoan ikaskuntza gerta dadin bultzatzen da eta, horretarako 

beharrezkoa bada, ikasgela bakoitzean heldu bat baino gehiago egongo da. Familiek ere 

jakintza horiek lor ditzaten familientzako prestakuntza bultzatzen da eta hala, familien 

prestakuntza areagotzeaz gain seme-alabena ere sendotu egiten da. 

 

 

 

 

 



2. ERANSKINA: GALDETEGIA 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



3. ERANSKINA: EBALUAZIO ORRIA 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



4. ERANSKINA: EBALUAZIOEN EMAITZAK ITEMKA 

 

2014-2015 IKASTURTEA HH3-A 

NORBERAREN EZAGUERA ETA AUTONOMIA PERTSONALA  

Gorputza eta norberaren irudia 

Gorputz atal nagusiak identifikatzen ditu 

Bere gorputza gero eta hobeto kontrolatzen du bai mugimenduan bai atsedenaldian 

Trebetasun berriak ikasteko jakinmina erakusten du 

Bere behar pertsonalak, nahiak eta sentimenduak adierazten hasi da 

79 ondo / 1 bidean = 80 (4 item x 20 ikasle) 

Jolasa eta mugimendua 

Espazio desberdinetan jolasten hasi da 

Honelako jolasak gustatzen zaizkio: lasaiak, ekintzazkoak, zuzendutakoak, pasiboak, 

bortitzak… 

Jolas sinbolikoko jardueretan parte hartzen du 

58 ondo / 2 bidean = 60 (3 item x 20 ikasle) 

Jarduera eta egunerokotasuna 

Ekintzetan iniziatiba du 

Eguneroko errutinak ezagutzen hasi da 

Eguneroko jarduera errazetan sekuentzien orden logikoa ondo burutzen du (Arropak 

janzterakoan…) 

Eguneroko arazo txikiei aurre egiten hasi da 

Gelako materiala batzen laguntzen du 

84 ondo / 16 bidean = 100 (5 item x 20 ikasle) 



Norberaren zaintza eta nortasuna 

Ongizate pertsonalari loturiko oinarrizko ohitura osasungarriak barneratzen doa (txiza, 

eskuak garbitu…) 

Arrisku egoerak zeintzuk diren badaki eta saihesten hasi da 

Bere arropen ardura hartzen hasi da 

Laguntza behar duenean eskatzen hasi da 

77 ondo / 3 bidean = 80 (4 item x 20 ikasle) 

INGURUAREN EZAGUERA 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta neurriak 

Gelan lantzen diren ikerketetan parte hartzen du 

1,2,3 zenbakiak zenbatzen eta bereizten hasi da 

Ondorengo kantitate kontzeptuak bereizten doa: asko/gutxi; gehiago/gutxiago; ezer ere 

ez 

Espazio kontzeptuak bereizten doa: handia/txikia; atzea/aurrea; beteta/hutsik; 

gainean/azpian 

Landutako formak bereizten doa 

Puzzleak egiten ditu 

2-3 elementutako seriazioak egiten ditu irizpide baten arabera (txikitik handira, 

sekuentzia tenporalak…) 

Erabiltzen dituen materialen propietateak ezagutzen ditu (tamaina, formak, koloreak…) 

Badaki erlazionatzen, ordenatzen eta multzokatzen propietate bat kontuan izanda 

174 ondo / 6 bidean = 180 (9 item x 20 ikasle) 

Natura ezagutzen hastea 

Naturarekiko eta izaki bizidunekiko jakinmina erakusten du 



Ingurunea zaintzen eta errespetatzen hasi da 

Egunero lantzen ditugun fenomeno atmosferikoak ezagutzen hasi da 

60 ondo / 0 bidean = 60 (3 item x 20 ikasle) 

Kultura eta bizitza gizartean 

Gizarte inguruneko kultura adierazpenetan parte hartzen du 

Ondo egokitu da eskola girora 

Lasai eta pozik egoten da 

Eguneroko bizitzan gero eta autonomoagoa da 

Ikaskideekin harremanatzen hasi da 

Irakaslearekin harreman egokia erakusten du 

Beste kideak errespetatzen hasi da 

Denbora laburrean arreta mantentzen du 

Gelako arauez ohartzen da 

Ikasgelako txokoetan zehar bere kabuz eta autonomoki mugitzen hasi da 

195 ondo / 5 bidean = 200 (10 item x 20 ikasle) 

HIZKUNTZAK: KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA 

Ahozko ulermena 

Gai da gelan landutako ipuinak eta kontakizun errazak ulertzeko 

Gai da ematen zaizkion aginduak eta mezuak ulertzeko 

Komunikazio egoeretan gero eta aldi luzeagotan arreta mantentzen du 

60 ondo / 0 bidean = 60 (3 item x 20 ikasle) 

Ahozko adierazmena 

Beharrak, sentsazioak eta nahiak ahoz adierazten hasi da 



Esaldien egitura aberasten doa 

Ikasgelako elkarrizketetan parte hartzen doa 

Gai da esaten duena ondo ulertzen emateko 

Gelan landutako olerkiak, esamoldeak, abestiak… ikasten eta errepikatzen hasi da 

93 ondo / 7 bidean = 100 (5 item x 20 ikasle) 

Hizkuntza idatzia 

Gelako liburuak eta ipuinak begiratzeko interesa erakusten du 

Irudiak eta testu idatziak ezberdintzen hasi da 

Gai da bere izena eta gelako ikaskide batzuena ezagutzeko 

57 ondo / 3 bidean = 60 (3 item x 20 ikasle) 

Psikomotrizitatea 

Oso gustura joaten da psikomotrizitate saioetara 

Mugimenduzko jolasetan parte hartzen du eta gozatzen hasi da 

Jolas sinbolikoa egiten hasi da 

60 ondo / 0 bidean = 60 (3 item x 20 ikasle) 

Plastika 

Material desberdinak erabiltzeko gogoa adierazten du 

Plastika jarduerak atsegin ditu eta bere kabuz egiten hasi da 

32 ondo / 8 bidean = 40 (2 item x 20 ikasle) 

 

 

 

 

 



2014-2015 IKASTURTEA HH3-B 

NORBERAREN EZAGUERA ETA AUTONOMIA PERTSONALA  

Gorputza eta norberaren irudia 

Gorputz atal nagusiak identifikatzen ditu 

Bere gorputza gero eta hobeto kontrolatzen du bai mugimenduan bai atsedenaldian 

Trebetasun berriak ikasteko jakinmina erakusten du 

Bere behar pertsonalak, nahiak eta sentimenduak adierazten hasi da 

 73 ondo / 3 bidean = 76 (4 item x 19 ikasle) 

Jolasa eta mugimendua 

Espazio desberdinetan jolasten hasi da 

Honelako jolasak gustatzen zaizkio: lasaiak, ekintzazkoak, zuzendutakoak, pasiboak, 

bortitzak… 

Jolas sinbolikoko jardueretan parte hartzen du 

53 ondo / 4 bidean = 57 (3 item x 19 ikasle) 

Jarduera eta egunerokotasuna 

Ekintzetan iniziatiba du 

Eguneroko errutinak ezagutzen hasi da 

Eguneroko jarduera errazetan sekuentzien orden logikoa ondo burutzen du (Arropak 

janzterakoan…) 

Eguneroko arazo txikiei aurre egiten hasi da 

Gelako materiala batzen laguntzen du 

82 ondo / 13 bidean = 95 (5 item x 19 ikasle) 

Norberaren zaintza eta nortasuna 



Ongizate pertsonalari loturiko oinarrizko ohitura osasungarriak barneratzen doa (txiza, 

eskuak garbitu…) 

Arrisku egoerak zeintzuk diren badaki eta saihesten hasi da 

Bere arropen ardura hartzen hasi da 

Laguntza behar duenean eskatzen hasi da 

66 ondo / 10 bidean = 76  (4 item x 19 ikasle) 

INGURUAREN EZAGUERA 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta neurriak 

Gelan lantzen diren ikerketetan parte hartzen du 

1,2,3 zenbakiak zenbatzen eta bereizten hasi da 

Ondorengo kantitate kontzeptuak bereizten doa: asko/gutxi; gehiago/gutxiago; ezer ere 

ez 

Espazio kontzeptuak bereizten doa: handia/txikia; atzea/aurrea; beteta/hutsik; 

gainean/azpian 

Landutako formak bereizten doa 

Puzzleak egiten ditu 

2-3 elementutako seriazioak egiten ditu irizpide baten arabera (txikitik handira, 

sekuentzia tenporalak…) 

Erabiltzen dituen materialen propietateak ezagutzen ditu (tamaina, formak, koloreak…) 

Badaki erlazionatzen, ordenatzen eta multzokatzen propietate bat kontuan izanda 

161 ondo / 10 bidean = 171 (9 item x 19 ikasle) 

Natura ezagutzen hastea 

Naturarekiko eta izaki bizidunekiko jakinmina erakusten du 

Ingurunea zaintzen eta errespetatzen hasi da 



Egunero lantzen ditugun fenomeno atmosferikoak ezagutzen hasi da 

54 ondo / 3 bidean = 57 (3 item x 19 ikasle) 

Kultura eta bizitza gizartean 

Gizarte inguruneko kultura adierazpenetan parte hartzen du 

Ondo egokitu da eskola girora 

Lasai eta pozik egoten da 

Eguneroko bizitzan gero eta autonomoagoa da 

Ikaskideekin harremanatzen hasi da 

Irakaslearekin harreman egokia erakusten du 

Beste kideak errespetatzen hasi da 

Denbora laburrean arreta mantentzen du 

Gelako arauez ohartzen da 

Ikasgelako txokoetan zehar bere kabuz eta autonomoki mugitzen hasi da 

178 ondo / 12 bidean = 190 (10 item x 19 ikasle) 

HIZKUNTZAK: KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA 

Ahozko ulermena 

Gai da gelan landutako ipuinak eta kontakizun errazak ulertzeko 

Gai da ematen zaizkion aginduak eta mezuak ulertzeko 

Komunikazio egoeretan gero eta aldi luzeagotan arreta mantentzen du 

50 ondo / 7 bidean = 57 (3 item x 19 ikasle) 

Ahozko adierazmena 

Beharrak, sentsazioak eta nahiak ahoz adierazten hasi da 

Esaldien egitura aberasten doa 



Ikasgelako elkarrizketetan parte hartzen doa 

Gai da esaten duena ondo ulertzen emateko 

Gelan landutako olerkiak, esamoldeak, abestiak… ikasten eta errepikatzen hasi da 

85 ondo / 10 bidean = 95 (5 item x 19 ikasle) 

Hizkuntza idatzia 

Gelako liburuak eta ipuinak begiratzeko interesa erakusten du 

Irudiak eta testu idatziak ezberdintzen hasi da 

Gai da bere izena eta gelako ikaskide batzuena ezagutzeko 

48 ondo / 9 bidean = 57 (3 item x 19 ikasle) 

Psikomotrizitatea 

Oso gustura joaten da psikomotrizitate saioetara 

Mugimenduzko jolasetan parte hartzen du eta gozatzen hasi da 

Jolas sinbolikoa egiten hasi da 

54 ondo / 3 bidean = 57 (3 item x 19 ikasle) 

Plastika 

Material desberdinak erabiltzeko gogoa adierazten du 

Plastika jarduerak atsegin ditu eta bere kabuz egiten hasi da 

28 ondo / 10 bidean = 38 (2 item x 19 ikasle) 

 

 

 

 

 

 



2015-2016 IKASTURTEA HH4-A 

NORBERAREN EZAGUERA ETA AUTONOMIA PERTSONALA  

Gorputza eta norberaren irudia 

Gorputzeko atalak ezagutu, izendatu eta kokatzen ditu 

Bere buruarengan konfidantza eta autonomia erakusten du 

Giza irudia marrazten du 

Norberaren emozioak eta sentimenduak identifikatzen hasi da 

Eguneroko ekintzak eta eginkizunak gauzatzeko ziurrago adierazten da 

104 ondo / 1 bidean = 105 (5 item x 21 ikasle) 

Jolasa eta mugimendua 

Gorputza gero eta hobeto kontrolatzen du bai mugimenduan bai atsedenean 

Jolasetan ekimena du 

Jolasean modu aktiboan parte hartzen du 

Honako jolasak gustatzen zaizkio (lasaiak, ekintzazkoak, zuzendutakoak, pasiboak, 

bortitzak…) 

Esku trebetasuna dauka 

104 ondo / 1 bidean = 105 (5 item x 21 ikasle) 

Jarduera eta egunerokotasuna 

Ondo egindako lanari garrantzia ematen dio 

Eguneroko ekintzetan gozamena erakusten du 

Eguneroko jarduera errazetan sekuentzien orden logikoa ondo burutzen du 

Eguneroko jardueretan materialak eta tresnak behar bezala eta autonomiaz erabiltzen 

ditu 

81 ondo / 3 bidean = 84 (4 item x 21 ikasle) 



Norberaren zaintza eta nortasuna 

Bere buruarekiko autonomoa azaltzen da 

Eguneroko jarduerak egiten diren tokiak garbi eta txukun mantentzen laguntzen du 

Bere burua arriskuetatik kanpo mantentzen du 

47 ondo / 16 bidean = 63  (3 item x 21 ikasle) 

INGURUAREN EZAGUERA 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta neurriak 

Gelan lantzen diren ikerketak, behatu, esperimentatu eta euretatik ondorioak ateratzen 

hasi da 

Landutako zenbakien izena eta kantitatea lotzen ditu 

Landutako zenbakien grafia identifikatzen du 

Konposaketa eta deskonposaketa errazak egiten ditu 

Landutako zenbaki ordinalak erabiltzen hasi da 

Puzzleak egiten ditu 

Material ezberdinak esploratu, manipulatu eta eurokin eraikuntzak egiten ditu (egurrak) 

Irudi lauak ezagutzen ditu bere inguruan 

Ezaugarriak kontuan harturik, objektuak ordenatu, sailkatu eta multzokatzen ditu 

Objektuen propietateak eta erlazioak identifikatzen ditu (Hau baino handiagoa, 

txikiagoa…) neurri eta espazio-denbora erlazioak (altuago/baxuago, luzeago/laburrago, 

hurbil/urrun, pisutsua/arina, zuzena/kurbatua, lerro irekia/itxia, astiro/azkar, 

lehen/orain… 

201 ondo / 9 bidean = 210 (10 item x 21 ikasle) 

Natura ezagutzen hastea 

Naturarekiko eta izaki bizidunekiko jakinmina erakusten du 



Ingurunea zaintzen eta errespetatzen hasi da 

Animalia eta landare batzuen ezaugarri fisiko eta/edo funtzional batzuk sailkatzen hasi 

da 

Ingurune naturaleko fenomeno batzuk aztertzen ditu 

81 ondo / 3 bidean = 84 (4 item x 21 ikasle) 

Kultura eta bizitza gizartean 

Norberaren inguruko kultura-nortasuneko ezaugarri batzuk ezagutuz doa (ohiturak, 

tradizioa…) 

Gizarte-inguruneko kultura adierazpenetan parte hartzen du 

Ikaskideenganako jarrera positiboa erakusten du 

Besteek esandakoa entzuten eta txanda errespetatzen hasi da 

Elkartasun eta laguntza jokaera erakusten du 

Inguruko pertsonekin harreman afektibo egokiak bilatzen eta ezartzen doa 

Behar duenean laguntza eskatzen du 

Azalpenetan adi egoten da 

Klasean gustura eta aktiboki parte hartzen du 

Arauak onartzen ditu 

159 ondo / 51 bidean = 210 (10 item x 21 ikasle) 

HIZKUNTZAK: KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA 

Ahozko ulermena 

Komunikazio egoeretan gero eta aldi luzeagotan arretari eusten dio 

Eguneroko mezuak ulertzen ditu 

Gelan landutako ipuinak, kontakizunak… ulertzen ditu 

60 ondo / 3 bidean = 63  (3 item x 21 ikasle) 



Ahozko adierazmena 

Bere beharrak, sentsazioak eta nahiak ahoz adierazten ditu 

Ikasgelako elkarrizketetan parte hartzen du 

Esaten duena ondo ulertzen ematen du 

Gelan landutako olerkiak, esamoldeak, abestiak… ikasteko eta errepikatzeko gaitasuna 

du 

79 ondo / 5 bidean = 84  (4 item x 21 ikasle) 

Hizkuntza idatzia 

Gelako liburuak eta ipuinak begiratzeko interesa du 

Irakurritako ipuinak entzutea gustatzen zaio 

Bere izena eta gelako ikaskideenak ezagutzen ditu 

Landutako hitz eta izenen arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak bereizten hasi da 

Hizkuntza idatzira hurbiltzeko interesa erakusten hasi da 

87 ondo / 18 bidean = 105 (5 item x 21 ikasle) 

Psikomotrizitatea 

Mugimenduzko jolasetan parte hartzen du eta disfrutatzen du 

Jolas sinbolikoa egiten du 

Beste lagunekin erlazioak sortzen ahalegintzen da 

Bizi izan dituen bizipenak errepresentatzen hasi da 

83 ondo / 1 bidean = 84 (4 item x 21 ikasle) 

Plastika 

Oinarrizko teknikak nolabaiteko autonomiaz erabiltzen ditu (puntzoia, zulatu, paperezko 

bolak egin, artaziak, pintzela…) 



Marrazkien bidez bere bizipenak, sentimenduak, emozioak gertaerak eta fantasiak 

adierazten hasi da 

40 ondo / 2 bidean = 42  (2 item x 21 ikasle) 

Musika 

Kantatzea gustatzen zaio 

Erritmo errazei jarraitzeko gauza da 

Soinu ezberdinak bereizten ditu 

Abestiak eta musika desberdinak entzutea atsegin du 

83 ondo / 1 bidean = 84  (4 item x 21 ikasle) 

Atzerriko hizkuntza 

Eguneroko mezuak ulertzen doa 

Oinarrizko aginduak ulertzeko gai da erantzunak emanez 

Oinarrizko hiztegia ezagutzen doa 

Ereduaren antzera errepikatzen du 

Landutako abestiak eta errimak errepikatzeko gai da 

41 ondo / 64 bidean = 105 (5 item x 21 ikasle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-2016 IKASTURTEA HH4-B 

NORBERAREN EZAGUERA ETA AUTONOMIA PERTSONALA  

Gorputza eta norberaren irudia 

Gorputzeko atalak ezagutu, izendatu eta kokatzen ditu 

Bere buruarengan konfidantza eta autonomia erakusten du 

Giza irudia marrazten du 

Norberaren emozioak eta sentimenduak identifikatzen hasi da 

Eguneroko ekintzak eta eginkizunak gauzatzeko ziurrago adierazten da 

91 ondo / 4 bidean = 95 (5 item x 19 ikasle) 

Jolasa eta mugimendua 

Gorputza gero eta hobeto kontrolatzen du bai mugimenduan bai atsedenean 

Jolasetan ekimena du 

Jolasean modu aktiboan parte hartzen du 

Honako jolasak gustatzen zaizkio (lasaiak, ekintzazkoak, zuzendutakoak, pasiboak, 

bortitzak…) 

Esku trebetasuna dauka 

92 ondo / 3 bidean = 95 (5 item x 19 ikasle) 

Jarduera eta egunerokotasuna 

Ondo egindako lanari garrantzia ematen dio 

Eguneroko ekintzetan gozamena erakusten du 

Eguneroko jarduera errazetan sekuentzien orden logikoa ondo burutzen du 

Eguneroko jardueretan materialak eta tresnak behar bezala eta autonomiaz erabiltzen 

ditu 

73 ondo / 3 bidean = 76  (4 item x 19 ikasle) 



Norberaren zaintza eta nortasuna 

Bere buruarekiko autonomoa azaltzen da 

Eguneroko jarduerak egiten diren tokiak garbi eta txukun mantentzen laguntzen du 

Bere burua arriskuetatik kanpo mantentzen du 

53 ondo / 4 bidean = 57 (3 item x 19 ikasle) 

INGURUAREN EZAGUERA 

Ingurune fisikoa: elementuak, harremanak eta neurriak 

Gelan lantzen diren ikerketak, behatu, esperimentatu eta euretatik ondorioak ateratzen 

hasi da 

Landutako zenbakien izena eta kantitatea lotzen ditu 

Landutako zenbakien grafia identifikatzen du 

Konposaketa eta deskonposaketa errazak egiten ditu 

Landutako zenbaki ordinalak erabiltzen hasi da 

Puzzleak egiten ditu 

Material ezberdinak esploratu, manipulatu eta eurokin eraikuntzak egiten ditu (egurrak) 

Irudi lauak ezagutzen ditu bere inguruan 

Ezaugarriak kontuan harturik, objektuak ordenatu, sailkatu eta multzokatzen ditu 

Objektuen propietateak eta erlazioak identifikatzen ditu (Hau baino handiagoa, 

txikiagoa…) neurri eta espazio-denbora erlazioak (altuago/baxuago, luzeago/laburrago, 

hurbil/urrun, pisutsua/arina, zuzena/kurbatua, lerro irekia/itxia, astiro/azkar, 

lehen/orain… 

186 ondo / 4 bidean = 190 (10 item x 19 ikasle) 

Natura ezagutzen hastea 

Naturarekiko eta izaki bizidunekiko jakinmina erakusten du 



Ingurunea zaintzen eta errespetatzen hasi da 

Animalia eta landare batzuen ezaugarri fisiko eta/edo funtzional batzuk sailkatzen hasi 

da 

Ingurune naturaleko fenomeno batzuk aztertzen ditu 

72 ondo / 4 bidean = 76  (4 item x 19 ikasle) 

Kultura eta bizitza gizartean 

Norberaren inguruko kultura-nortasuneko ezaugarri batzuk ezagutuz doa (ohiturak, 

tradizioa…) 

Gizarte-inguruneko kultura adierazpenetan parte hartzen du 

Ikaskideenganako jarrera positiboa erakusten du 

Besteek esandakoa entzuten eta txanda errespetatzen hasi da 

Elkartasun eta laguntza jokaera erakusten du 

Inguruko pertsonekin harreman afektibo egokiak bilatzen eta ezartzen doa 

Behar duenean laguntza eskatzen du 

Azalpenetan adi egoten da 

Klasean gustura eta aktiboki parte hartzen du 

Arauak onartzen ditu 

164 ondo / 26 bidean = 190  (10 item x 19 ikasle) 

HIZKUNTZAK: KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA 

Ahozko ulermena 

Komunikazio egoeretan gero eta aldi luzeagotan arretari eusten dio 

Eguneroko mezuak ulertzen ditu 

Gelan landutako ipuinak, kontakizunak… ulertzen ditu 

57 ondo / 0 bidean = 57  (3 item x 19 ikasle) 



Ahozko adierazmena 

Bere beharrak, sentsazioak eta nahiak ahoz adierazten ditu 

Ikasgelako elkarrizketetan parte hartzen du 

Esaten duena ondo ulertzen ematen du 

Gelan landutako olerkiak, esamoldeak, abestiak… ikasteko eta errepikatzeko gaitasuna 

du 

71 ondo / 5 bidean = 76  (4 item x 19 ikasle) 

Hizkuntza idatzia 

Gelako liburuak eta ipuinak begiratzeko interesa du 

Irakurritako ipuinak entzutea gustatzen zaio 

Bere izena eta gelako ikaskideenak ezagutzen ditu 

Landutako hitz eta izenen arteko antzekotasunak eta ezberdintasunak bereizten hasi da 

Hizkuntza idatzira hurbiltzeko interesa erakusten hasi da 

87 ondo / 8 bidean = 95 (5 item x 19 ikasle) 

Psikomotrizitatea 

Mugimenduzko jolasetan parte hartzen du eta disfrutatzen du 

Jolas sinbolikoa egiten du 

Beste lagunekin erlazioak sortzen ahalegintzen da 

Bizi izan dituen bizipenak errepresentatzen hasi da 

68 ondo / 8 bidean = 76  (4 item x 19 ikasle) 

Plastika 

Oinarrizko teknikak nolabaiteko autonomiaz erabiltzen ditu (puntzoia, zulatu, paperezko 

bolak egin, artaziak, pintzela…) 



Marrazkien bidez bere bizipenak, sentimenduak, emozioak gertaerak eta fantasiak 

adierazten hasi da 

30 ondo / 8 bidean = 38  (2 item x 19 ikasle) 

Musika 

Kantatzea gustatzen zaio 

Erritmo errazei jarraitzeko gauza da 

Soinu ezberdinak bereizten ditu 

Abestiak eta musika desberdinak entzutea atsegin du 

74 ondo / 2 bidean = 76  (4 item x 19 ikasle) 

Atzerriko hizkuntza 

Eguneroko mezuak ulertzen doa 

Oinarrizko aginduak ulertzeko gai da erantzunak emanez 

Oinarrizko hiztegia ezagutzen doa 

Ereduaren antzera errepikatzen du 

Landutako abestiak eta errimak errepikatzeko gai da 

42 ondo / 53 bidean = 95 (5 item x 19 ikasle) 

 

 

 

 

 

 

 



5. ERANSKINA: EBALUAZIO EMAITZEN BATAZ-BESTEKOA EREMUKA 

 

2014-2015 IKASTURTEA HH3  
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2015-2016 IKASTURTEA HH4 – EREMUKA 
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6. ERANSKINA: EBALUAZIO EMAITZEN BATAZ-BESTEKO ATALKA 

 

2014-2015 IKASTURTEA HH3  
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INGURUAREN EZAGUERA 
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HIZKUNTZAK: KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA 
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2015-2016 IKASTURTEA HH4  

 

NORBERAREN EZAGUERA ETA AUTONOMIA PERTSONALA  
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INGURUNEAREN EZAGUERA  

 

 

96% 

4% 

Jarduera eta egunerokotasuna 

Ondo 

Bidean 

83% 

17% 

Norberaren zaintza eta nortasuna 

Ondo 

Bidean 

97% 

3% 

Ingurune fisikoa: elementuak, 
harremanak eta neurriak 

Ondo 

Bidean 

96% 

4% 

Natura ezagutzen hastea 

Ondo 

Bidean 



 

 

HIZKUNTZAK: KOMUNIKAZIOA ETA ADIERAZPENA 
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7. ERANSKINA: TALENTUZ PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DUTEN 

IRAKASLEEN ERANTZUNAK 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



8. ERANSKINA: TALENTUZ PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DUTEN 

GURASOEN ERANTZUNAK 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


