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1. eranskina: Proposamenarekin bete nahi diren helburuak. 

 

DIZIPLINA ARTEKO OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

 

a) Hainbat esparrutako hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak, 

analogikoak zein digitalak, ulertzea eta jarrera kritikoz balioestea, xede edo 

helburu pertsonalak, sozialak edo akademikoak erdiesteko.  

b)  Esparru pertsonal, sozial edo akademikoen berezko hitzezko, idatzizko eta ikus-

entzunezko testuak sortzea, eraginkortasunez erantzuteko askotariko 

komunikazio-beharrizanei.  

c) Hizkuntzen erabilera-arauei eta hizkuntzen sistemari buruzko jakintza erabiltzea 

hitzezko eta idatzizko testuak sortu eta ulertzean, komunikazio egoki eta 

eraginkorrak egiteko.  

2. Konpetentzia sozial eta zibikoa 

 

a) Norbera banakako pertsona dela eta gizartean beste pertsona batzuekin bizi dela 

ulertzea, eta pertsona horiekin lanean aritzea eta antolatzea askotariko 

ezaugarriak eta xedeak dituzten taldeetan, maila bat baino gehiagotan (familian, 

eskolan, auzoan, herrian, nazioan eta gainerako mailetan). 

 

3. Arterako konpetentzia. 

 

a) Hizkuntza artistikoak adierazteko eta komunikatzeko baliabideak direla ulertzea, 

haiek norberaren arte-ekoizpenetan erabiltzea, eta hizkuntza horiek obra artistiko 

eta kulturaletan identifikatzea. 

 

b) Arte-produktuak era pertsonal eta arrazoituan sortzea hainbat egoera eta bizi-

esparrutan, emozioak, bizipenak eta ideiak adierazteko, irudikatzeko eta 

komunikatzeko. 

ETAPAKO ARLOAK 

Euskara eta literatura, eta gaztelania eta literatura (118.or.) 

 Hizkuntzaren zenbait erabilera-eremutan sortutako ahozko, idatzizko eta ikus-

entzunezko diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait motatako 

komunikazio-egoerei aurre egiteko.  

 Norberaren esperientziatik gertueneko esparruetan eraginkortasunez, errespetuz 

eta elkarrekin lan egiteko gogoz bai ahoz eta bai idatziz komunikatzeko gai 

izatea, unean uneko komunikazio-premiei behar bezala erantzuteko.  

 Eskolako eta norbera bizi den inguruneko hizkuntza-aniztasuna aintzat hartzea, 
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aniztasun horrekiko jarrera positiboa barneratzeko, eta hizkuntzak 

komunikaziorako baliabide eraginkortzat eta kultura-ondaretzat hartzea, portaera 

linguistiko enpatikoak garatzeko eta euskara eguneroko bizitzan erabiltzeko.  

 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz 

erabiltzea, informazioa lortzeko, eta elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.  

 Norbaiten laguntzarekin norberaren ikaskuntza-prozesuez gogoeta egitea, beste 

hizkuntza eta ikasgai batzuetan ikasitako komunikazio-ezaguerak eta -

estrategiak transferitzeko, eta norberaren ikaskuntza-gaitasunean konfiantza 

izatea, komunikaziorako konpetentzia hobetzeko. 

Arte Hezkuntza (251.or.) 

 Arteak eta kultura bisual eta musikalak norberaren ideiak, sentimenduak eta 

bizipenak komunikatzeko eta espresatzeko ematen duten aukera ugariez 

ohartzea, eta horretan, komunikazio-gaitasunean, pentsamendu kritikoan eta 

autokonfiantzan aurrera egitea.  

 Arte-hizkuntzen oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ezagutzea eta 

erabiltzen jakitea, eta teknologia berriek sormen-lanetarako ematen dituzten 

aukera ugariak aprobetxatzea. 

Gizarte Zientziak (208.or.) 

 Gatazkak izan badirela jakitea, eta eztabaidetan eta mahai-inguruetan jarrera 

konstruktibo, kritiko eta tolerantez parte hartzea, eta ikustea elkarrizketa eta 

desadostasunak izatea ezinbesteko baliabideak direla gizakien eta gizarteen 

arazoei konponbidea emateko, elkarbizitza ona lortzeko eta intolerantziarik eta 

tratu txarrik egon ez dadin lortzeko.  

 Nork bere nortasuna eratzea, eta norberaren ahalegina eta hobetzeko nahia 

sustatzen duten estrategiak bultzatzea, gizaki autonomo eta sozial moduan 

garatzeko, gainerakoekin elkarrekintzan, sormena, ekintzaile-sena eta lankidetza 

sustatuz. 

Balio Sozial eta Zibikoak (237.or.) 

 Autonomiaz eta arduraz jokatzea eguneroko bizitzan, talde-harremanetan, 

ikasgelan, ikastetxean eta ingurune hurbilean, eta komunikazio- eta gizarte-

trebetasunak erabiltzea gizartean erlazionatzeko, haren parte izanik. 



Gradu Amaierako Lana. Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola.                                                                    29 

 

 

2. eranskina: Berbaleku web orriko atal interesgarriak. 
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