
 

 

I Anexoa. Ikasleen irteera-profila EAE-ko oinarrizko irakaskuntzaren amaieran 

 

Oinarrizko irakaskuntzaren amaierako Ikasleen irteera-profila da Euskal Autonomia  Erkidegoko 

hezkuntza-sistemaren printzipioak eta helburuak zehazten dituen tresna. Profilak identifikatu eta 

definitzen du, XXI. mendeko erronkekin lotuta, ikasleek beren prestakuntza-ibilbidearen aldi hori 

amaitzean lortu nahi dituzten funtsezko konpetentzien garapen-maila, etengabeko ikaskuntza-

prozesuaren zati gisa. 

Euskal Autonomia Erkidegoko irteera-profila oinarrizko irakaskuntzaren curriculuma osatzen duten 
elementuak eta antolamendua kohesionatzen eta justifikatzen dituen helburu estrategikoa da. 
Horrenbestez, curriculum-erabakiak eta irakaskuntza-praktikaren estrategia eta orientabide 
metodologikoak oinarritzen dituen tresnatzat hartzen da, eta funtsezko erreferentea da bai ikasleen 
ikaskuntzen barneko eta kanpoko ebaluazioan, bai mailen arteko eta etapen arteko sustapenari 
buruzko erabakiak hartzean, bai Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua lortzean. 
 

Irteera-profilaren abiapuntua da funtsezko konpetentzien ikuspegi estrukturala eta funtzionala. 
Irteera-profila eskuratzea ezinbestekotzat jotzen da ikasleek beren garapen pertsonalerako, beren 
bizitzako esparruetako egoerak eta arazoak konpontzeko, hobetzeko aukera berriak sortzeko, bai 
eta haien sozializazioa garatzeko, prestakuntza-ibilbidearen jarraipena lortzeko eta gizartean eta 
ingurune naturalaren eta planetaren zaintzan aktiboki txertatzeko eta parte hartzeko ere.  
 
Irteera-profila, beraz, ikaskuntzen elementu artikulatzailea da, ikasleek bizitzan zehar izango 
dituzten erronkei eta erronkei arrakastaz aurre egiteko aukera izan dezaten. 
 
Irteera-profil honetan jasotako konpetentziak definitzeko abiapuntuko erreferentea Europar 
Batasuneko Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 22ko Gomendioa da, etengabeko ikaskuntzarako 
funtsezko konpetentziei buruzkoa. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoak bere konpromisoa 
sendotzen du, erreferentzia komunak hartuz, Europa mailako hezkuntza-kohesioa indartzeko eta, 
hala irizten badiote, herritarrek beren herrialdean bertan nahiz inguruko beste herrialde batzuetan 
beren bizitzan zehar ikasi eta lan egin ahal izatea errazteko. 
 

Europako Gomendioaren funtsezko konpetentziak XXI. mendeko erronka eta erronka global 
nagusiei lotuta daude. Erronka eta erronka horiei aurre egin beharko diete ikasleek, eta ahalik eta 
heldutasun handienarekin hedatu beharko dituzte. 

Era berean, UNESCOren Nazioarteko Hezkuntza Bulegoaren Key Drivers of Curricula Change in 
the 21st Century dokumentuan jasotako erronkak gehitu dira, baita Nazio Batuen Batzar Nagusiak 
2015eko irailean onartutako 2030 Agendaren Garapen Iraunkorrerako Helburuak eta Eusko 
Jaurlaritzak Euskadi Basque Country 2030 Agentziaren bidez hartutako konpromisoak ere. 

Funtsezko konpetentzien eta XXI. mendeko erronken arteko loturak emango die zentzua 
ikaskuntzei, eskola eguneroko bizitzako egoera, gai eta arazo errealetara hurbiltzean; horrek, aldi 
berean, beharrezko laguntza-puntua emango du ikaskuntza-egoera esanguratsuak eta 
garrantzitsuak bultzatzeko, bai ikasleentzat, bai irakasleentzat. Oinarrizko irakaskuntza arrakastaz 
gainditzen duen ikasle orok, eta, beraz, irteera-profila lortzen duenak, eskuratutako ikaskuntzak 
mobilizatzen jakitea bermatu nahi da, bizitzan zehar izango dituen erronka nagusiei erantzuteko. 
Horren barruan sartzen dira: 

 

− Jarrera arduratsua garatzea, ingurumenaren degradazioaren kontzientzia hartuz, hura 
eragiten, larriagotzen edo hobetzen duten arrazoien ezagutzan oinarrituta, ikuspegi 
sistemiko batetik, tokikoa zein globala. 



 

 

− Kontsumo arduratsuarekin lotutako alderdiak identifikatzea, norberaren eta guztion 
ondasunean duten eragina baloratzea, beharrak eta gehiegikeriak kritikoki epaitzea eta 
kontsumitzaile gisa dituen eskubideen urraketen aurrean kontrol soziala egitea. 

− Bizi-ohitura osasungarriak garatzea, organismoaren funtzionamendua ulertuta eta 
organismoan eragina duten barneko eta kanpoko faktoreei buruzko hausnarketa kritikoa 
eginda, osasun publikoa sustatzeko erantzukizun pertsonala bere gain hartuta. 

− Sentsibilitatea lantzea ekitaterik eza eta bazterketa egoerak atzemateko, kausa konplexuak 
ulertuta, enpatia- eta erruki-sentimenduak garatzeko. 

− Gatazkak gizarteko bizitzaren berezko elementu gisa ulertzea, modu baketsuan konpondu 
beharrekoak. 

− Egungo gizarteak eskaintzen dituen era guztietako aukerak modu kritikoan aztertzea eta 
baliatzea, bereziki kultura digitalarenak, onurak eta arriskuak ebaluatuz eta bizi-kalitate 
pertsonala eta kolektiboa hobetzen lagunduko duen erabilera etiko eta arduratsua eginez. 

− Ziurgabetasuna, erantzun sortzaileak artikulatzeko aukera gisa onartzea, berekin ekar 
dezakeen antsietatea maneiatzen ikasiz. 

− Gizarte ireki eta aldakorretan lankidetzan aritzea eta elkarrekin bizitzea, aniztasun pertsonala 
eta kulturala aberastasun-iturri gisa baloratuz eta beste hizkuntza eta kultura batzuekiko 
interesa agertuz. 

− Proiektu kolektibo baten parte sentitzea, bai tokiko eremuan, bai esparru globalean, enpatia 
eta eskuzabaltasuna garatuz eta guztion onerako erabaki koherenteak bultzatuz eta hartuz. 
 

− Bizitzan zehar ikasten jarraitzeko aukera emango dioten trebetasunak garatzea, ezagutzan 
konfiantza izanik, garapenaren motor gisa, eta ezagutzaren arrisku eta onuren balorazio 
kritikoa eginez. 

 

Erronka horiek jarrera etiko zorrotza hartzea eskatzen dute, ongizate pertsonalaren bilaketa 
legitimoa denon ongia errespetatuz artikulatzea baitakarte. Gainera, tokiko begirada gainditu behar 
dute, arazo globalak aztertu eta horiekin konprometitzeko. Horrek guztiak eskatzen du, alde batetik, 
buru konplexu bat, termino sistemikoetan, irekietan eta ziurgabetasun-maila handiarekin 
pentsatzeko gai dena, eta, bestetik, alderdi garrantzitsuekin enpatizatzeko gaitasuna, zuzenean 
eragiten ez badigute ere; horrek berekin dakar zaintzaren eta errespetuaren balioak onartzea eta 
bidegabekeria, ekitaterik ezarekin eta bazterkeriarekin lotutako egoerekiko sentsibilitate handia 
garatzea. 
 
Gainera, erronka horiei eta beste batzuei erantzuteko – horien artean erabateko interdependentzia 
dago –, funtsezko konpetentzien azpian dauden ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak behar dira, 
eta curriculuma osatzen duten arlo, eremu eta jakintzagai guztietan lantzen dira. Horiek eskaintzen 
dituzten curriculum-elementuek ikasleei beren inguruan gertatzen dena ulertzen laguntzen diete, 
eta, horrela, egoera kritikoki baloratzeko eta behar bezala erantzuteko aukera ematen diete. 
 
Hemen aurkezten den curriculumak konpetentzia-ikuspegia du, eta bertan, erronkei aurre eginez 
eskuratzen dira edukiak, kontzeptuzkoak, prozedurazkoak eta jarrerazkoak. Horrek ikaskuntzak 
eskuratzea eta mobilizatzea eta horiek transferitzeko gaitasuna bultzatzen du, eta, horrela, ikasleen 
prestakuntza-bilakaeran heldutasun-maila eta kalitate handiagoko ikaskuntza garatzen da. 
 

Eskuratu beharreko funtsezko konpetentziak 

Irteera-profilean jasotzen diren funtsezko konpetentziak honako hauek dira: Europar Batasuneko 
Kontseiluaren Gomendioan, martxoaren 1eko 157/2022 Errege Dekretuan eta martxoaren 29ko 
217/2022 Errege Dekretuan (Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
gutxieneko irakaskuntzak eta antolamendua ezartzen dituena) ezarritako funtsezko konpetentziak 



 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemara egokitzea. Egokitzapen hori konpetentzia 
horiek XXI. mendeko erronka eta desafioei eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemaren 
printzipio eta helburuei lotzeko beharrari dagokio. 
 

Europar Batasuneko Kontseiluaren Gomendioa bizitza osoan zehar egin behar den ikaskuntzari 
buruzkoa bada ere, irteera-profilak ikasleen garapen pertsonalaren, sozialaren eta 
prestakuntzakoaren une zehatz bat adierazten du: oinarrizko irakaskuntzaren etapa. 
 

Oro har, ulertu behar da oinarrizko irakaskuntzako hezkuntza-etapetarako curriculuma garatzeko 
dekretu honetan aurreikusitako konpetentzia espezifikoak eta helburuak lortzea irteera-profila 
osatzen duten funtsezko konpetentziak eskuratzearekin eta garatzearekin lotuta dagoela. Hauek 
dira konpetentzia horiek: 
 

− Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. 

− Konpetentzia eleaniztuna.  

− Matematikarako konpetentzia eta zientzia, teknologia eta ingeniaritzarako konpetentzia. 

− Konpetentzia digitala. 

− Konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten ikastekoa. 

− Herritartasunerako konpetentzia. 

− Ekintzailetza-konpetentzia.  

− Kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako konpetentzia. 

Ez dago hierarkiarik funtsezko eskumen horien artean, eta ezin da elkarrekikotasun esklusiborik 
ezarri arlo, eremu edo gai bakar batekin. Horietako bakoitza eskuratzeak beste guztiak eskuratzen 
laguntzen du, eta arlo, eremu edo zenbait ikasgaien bidez eskuratzen diren ikaskuntzek hainbat 
konpetentzia garatzen dituzte. Zeharkakotasuna irteera-profilaren berezko baldintza da, ikaskuntza 
guztiek hori lortzen laguntzen baitute. 

 

Oinarrizko irakaskuntzako funtsezko konpetentzien deskribatzaile operatiboak 

Funtsezko konpetentzien dimentsio aplikatuari dagokionez, horietako bakoitzerako deskribatzaile 
operatibo multzo bat definitu da. 

Funtsezko konpetentzien deskribatzaile operatiboak esparru erreferentziala dira, eta esparru 
horretatik zehazten dira arlo, eremu edo gai bakoitzaren konpetentzia espezifikoak. Deskribatzaile 
operatiboen eta konpetentzia espezifikoen arteko lotura horrek, azken horiek ebaluatzean, irteera-
profilean definitutako funtsezko konpetentzien eskuratze-maila eta, beraz, etaparako aurreikusitako 
konpetentziak eta helburuak lortzea ahalbidetzen du. 

Konpetentziak nahitaez modu sekuentzialean eta progresiboan eskuratzen direnez, oinarrizko 
eskolatzearen amaierari dagozkion deskribatzaile operatiboak ez ezik (Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzaren amaierarekin bat dator), Lehen Hezkuntza osatzean espero den betetze-mailari 
buruz orientatzen duten deskribatzaile operatiboak ere sartzen dira, eta, horrela, derrigorrezko 
irakaskuntza osatzen duten bi etapen arteko jarraitutasuna, koherentzia eta kohesioa errazten eta 
zehazten dira. 

 

HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA (HKK)  

Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziak esan nahi du ahoz, idatziz edo modu koherente eta 
egokian jardun behar dela hainbat esparru eta testuingurutan eta hainbat komunikazio-helbururekin. 
Ezagutza, trebetasun eta jarrera guztiak modu kontzientean mobilizatzea eskatzen du, ahozko 
mezuak, zeinuak, idatziak, ikus-entzunezkoak edo multimodalak ulertzeko, interpretatzeko eta 



 

 

kritikoki baloratzeko aukera ematen dutenak, manipulazioaren eta desinformazioaren arriskuak 
saihestuz, bai eta beste pertsona batzuekin modu kooperatiboan, sortzailean, etikoan eta 
errespetuzkoan eraginkortasunez komunikatzea ere. 

Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia norberaren pentsamendurako eta jakintzaren eremu 
guztietan ezagutza eraikitzeko oinarria da. Horregatik, hizkuntzak ezagutza-arlo bakoitzeko 
diskurtso-genero espezifikoetan duen funtzionamenduari buruzko hausnarketa esplizituari lotuta 
dago haren garapena, bai eta ahozkotasunaren, signazioaren edo idazketaren erabilerei ere, 
pentsatzeko eta ikasteko. Azkenik, hizkuntzaren dimentsio estetikoa aintzat hartzea eta literatura-
kulturaz gozatzea ahalbidetzen du. 

 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA 

OSATZEAN, IKASLEAK… 
HKK1.Gertakariak, kontzeptuak, pentsamenduak, 
iritziak edo sentimenduak ahoz, idatziz eta era 
multimodalean edo siglen bidez adierazten ditu, argi 
eta bere ingurune pertsonal, sozial eta hezitzaileko 
eguneroko testuinguruetara egokituta, eta 
elkarrekintza komunikatiboetan parte hartzen du, 
lankidetzaz eta errespetuz, bai informazioa 
trukatzeko eta ezagutza sortzeko, bai lotura 
pertsonalak eraikitzeko. 

HKK1. Euskaraz eta gaztelaniaz ahoz, idatziz eta  
era multimodalean edo siglez bidez hitz egiten du, 
koherentziaz, zuzentasunez eta gizarte-
testuinguruekiko egokitasunez, eta elkarrekintza 
komunikatiboetan parte hartzen du, lankidetzan 
eta errespetuz, informazioa trukatzeko eta 
ezagutza sortzeko, bai eta lotura pertsonalak 
eraikitzeko ere. 

 
HKK2. Pertsona-, gizarte- eta hezkuntza-arloetako 
ahozko, idatzizko eta multimodalezko edo zeinuzko 
testu errazak ulertzen, interpretatzen eta baloratzen 
ditu, euskaraz zein gaztelaniaz, unean uneko 
laguntzarekin, eguneroko testuinguruetan aktiboki 
parte hartzeko eta ezagutza eraikitzeko. 
 

HKK2. Pertsona-, gizarte-, hezkuntza- eta lanbide-
arloetako ahozko, idatzizko eta multimodalezko 
edo  zeinuzko testuak euskaraz zein gaztelaniaz, 
ulertzen, interpretatzen eta baloratzen ditu jarrera 
kritikoz, hainbat testuingurutan modu aktiboan eta 
informatuan parte hartzeko eta ezagutza 
eraikitzeko. 
 

HKK3. Bi iturritatik edo gehiagotatik datorren 
euskarazko eta gaztelaniazko informazio erraza 
aurkitu, aukeratu eta kontrastatzen du, eta 
fidagarritasuna eta erabilgarritasuna ebaluatzen 
ditu irakurketa-helburuen arabera, eta ezagutza 
bihurtzen du komunikatzeko, ikuspegi sortzaile eta 
pertsonala hartuz, jabetza intelektuala 
errespetatzearekin batera. 
 
 

HKK3. Hainbat iturritatik datorren informazioa, 
euskaraz eta gaztelaniaz, gero eta modu 
autonomoagoan aurkitu, hautatu eta kontrastatzen 
du, haren fidagarritasuna eta egokitasuna 
ebaluatuz, irakurketa-helburuen arabera, eta 
manipulatzeko eta desinformatzeko arriskuak 
saihestuz; informazioa integratu eta ezagutza 
bihurtzen du, komunikatzeko, ikuspegi sortzaile, 
kritiko eta pertsonala hartuz, jabetza intelektuala 
errespetatzearekin batera. 
 

HKK4. Bere garapenera egokitutako euskarazko 
eta gaztelaniazko askotariko lanak irakurtzen ditu, 
bere gustu eta interesetara hobekien egokitzen 
direnak hautatuz; ondare literarioa norbanakoaren 
eta taldearen gozamenerako eta ikaskuntzarako 
iturritzat hartzen du; eta bere esperientzia 
pertsonala eta irakurlea mobilizatzen ditu, obren 
interpretazioa eraiki eta partekatzeko eta eredu 
errazetatik abiatuta asmo literarioko testuak 
sortzeko. 

HKK 4. Autonomiaz irakurtzen ditu bere adinerako 
egokiak diren hainbat lan euskaraz eta 
gaztelaniaz, bere gustu eta interesetara hobekien 
egokitzen direnak hautatuz; ondare literarioa 
esperientzia indibidual eta kolektiboaren bide 
pribilegiatutzat hartzen du; eta bere esperientzia 
biografikoa eta ezagutza literario eta kulturalak 
mugiarazten ditu, obren interpretazioa eraikitzeko 
eta partekatzeko eta gero eta konplexuagoak diren 
asmo literarioko testuak sortzeko. 
 

HKK 5. Bere komunikazio-praktikak elkarbizitza 
demokratikoaren, gatazken kudeaketa 
elkarrizketatuaren eta pertsona guztien eskubide-

HKK5. Bere komunikazio-praktikak elkarbizitza 
demokratikoaren, gatazkak elkarrizketaren bidez 
konpontzearen eta pertsona guztien eskubide-



 

 

berdintasunaren zerbitzura jartzen ditu, 
hizkuntzaren erabilera diskriminatzaileak 
hautemanez, bai eta hizkuntzaren bidez gertatzen 
diren botere-gehiegikeriak ere, hizkuntzaren 
erabilera eraginkorra ez ezik, etikoa ere bultzatzeko 
eta euskararen ohiko erabilerarekiko jarrera 
asertiboa izateko. 
 

berdintasunaren zerbitzura jartzen ditu, 
hizkuntzaren erabilera diskriminatzaileak 
baztertuz, bai eta hizkuntzaren bidezko botere-
gehiegikeriak ere, hizkuntzaren erabilera 
eraginkorra eta etikoa ere bultzatzeko eta 
euskararen ohiko erabilerarekiko jarrera asertiboa 
izateko. 
 
 

 

KONPETENTZIA ELEANIZTUNA (KE)  

Konpetentzia eleaniztunak hainbat hizkuntza, ahozkoak edo zeinuzkoak, ikasteko eta 
komunikatzeko modu egoki eta eraginkorrean erabiltzea eskatzen du. Konpetentzia horrek esan 
nahi du norberaren hizkuntza-profilak aitortu eta errespetatu behar direla, eta norberaren 
esperientziak baliatu behar direla mediaziorako estrategiak garatzeko eta hizkuntzen arteko 
transferentziak egiteko, hizkuntza klasikoak barne, eta, hala badagokio, trebetasunak mantendu eta 
eskuratzeko hizkuntzan, familia-hizkuntzan edo hizkuntza ofizialetan. Era berean, gizartearen 
hizkuntza- eta kultura-aniztasuna ezagutzera, balioestera eta errespetatzera bideratutako dimentsio 
historikoak eta kulturartekoak biltzen ditu, bizikidetza demokratikoa sustatzeko helburuarekin.   

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

KE1.Gutxienez, hizkuntza bat erabiltzen du, 
familiako hizkuntzaz edo hizkuntzez eta hizkuntza 
ofizialez gain, komunikazio-premia erraz eta 
aurreikusteko modukoei erantzuteko, bai haren 
garapenari eta interesei erantzuteko, bai eremu 
pertsonaleko, sozialeko eta hezkuntzako eguneroko 
egoera eta testuinguruei erantzuteko. 

KE1. Hizkuntza bat edo gehiago modu 
eraginkorrean erabiltzen ditu, familiako hizkuntzaz 
edo hizkuntzez eta hizkuntza ofizialez gain, bere 
komunikazio-premiei behar bezala eta egoki 
erantzuteko, bai bere garapen eta interesei 
dagokienez, bai eremu pertsonaleko, sozialeko, 
hezkuntzako eta profesionaleko egoera eta 
testuinguruei dagokienez. 
 

KE2. Bere esperientzietatik abiatuta, hizkuntza-
eskakizunen aniztasuna ezagutzen du eta 
norberaren ikaskuntza-prozesuei buruzko gogoeta 
egiten du, eta hizkuntzen arteko transferentzia-
estrategia errazak modu gidatuan esperimentatzen 
ditu, eta konfiantzazko jarrera adierazten du 
komunikatzeko gaitasuna hobetzeko ikasteko 
konpetentzian. 

KE2. Bere esperientzietatik abiatuta, bere 
ikaskuntza-prozesuei buruz hausnartzen du, eta 
beste hizkuntza eta ikasgai batzuetan eskuratutako 
ezagutzak eta komunikazioa transferitzeko 
estrategiak erabiltzen ditu, eta konfiantzazko jarrera 
erakusten du komunikatzeko gaitasuna hobetzeko 
ikasteko duen konpetentzian. 
 

KE3. Lagunduta, ikastetxearen eta ingurunearen 
hizkuntza-aniztasuna identifikatzen du, 
errespetuzko eta enpatiazko jarrera hartuta, eta 
hizkuntzak komunikabide eraginkortzat eta 
bizikidetza hobetzeko tresnatzat hartuta. 
 

KE3. Ikastetxearen eta ingurunearen hizkuntza-
aniztasuna onartzen du, aniztasun horrekiko 
errespetuzko eta enpatiazko jarrera erakusten du, 
eta hizkuntzak komunikabide eraginkortzat, kultura-
ondaretzat eta gizarte-kohesioa sustatzeko 
tresnatzat hartzen ditu. 
 

 

MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA eta ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA 

INGENIERITZARAKO KONPETENTZIA (STEM) 

Matematikarako konpetentziak eta zientzia, teknologia eta ingeniaritzarako konpetentziak (STEM 
konpetentzia, ingelesezko sigletan) mundua ulertzea dakar berekin, metodo zientifikoak, 



 

 

pentsamendu eta irudikapen matematikoak, teknologia eta ingeniaritza-metodoak erabiliz 
ingurunea modu konprometituan, arduratsuan eta jasangarrian eraldatzeko. 

Matematikarako konpetentziak ikuspegi eta arrazoibide matematikoak garatzea eta aplikatzea 
ahalbidetzen du, hainbat testuingurutan zenbait problema ebazteko.  

Zientziarako konpetentziak ingurune naturala eta soziala ulertzea eta azaltzea dakar berekin, 
ezagutza eta metodologia multzo bat erabiliz, behaketa eta esperimentazioa barne, galderak 
planteatzeko eta probetan oinarritutako ondorioak ateratzeko, mundu naturala eta testuinguru 
soziala interpretatu eta eraldatu ahal izateko.  

Teknologia eta ingeniaritzako konpetentziak zientziei dagozkien ezagutzak eta metodologiak 
aplikatzea barne hartzen du, gure gizartea pertsonen behar edo nahien arabera segurtasun, 
erantzukizun eta iraunkortasuneko esparru batean eraldatzeko. 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA 

OSATZEAN, IKASLEAK… 
STEM1.Gidatuta, arrazoiketa matematikoaren 
berezko metodo induktibo, deduktibo eta logiko 
batzuk erabiltzen ditu, bai eta metodo zientifikoaren 
arrazoiketa hipotetiko-deduktiboa ere egoera 
ezagunetan, eta problemak ebazteko estrategia 
batzuk hautatu eta erabiltzen ditu, lortutako 
soluzioei eta jarraitutako prozesuari buruz 
hausnartuz. 

STEM1.Arrazoiketa matematikoaren berezko 
metodo induktibo, deduktibo eta logiko batzuk 
erabiltzen ditu, baita metodo zientifikoaren 
arrazoiketa hipotetiko-deduktiboa ere egoera 
ezagunetan, eta problemak ebazteko hainbat 
estrategia hautatu eta erabiltzen ditu, jarraitutako 
soluzioak eta prozesua kritikoki aztertuz eta 
prozedura birformulatuz, beharrezkoa izanez gero. 

STEM2.Pentsamendu zientifikoa erabiltzen du bere 
inguruan gertatzen diren sistema naturalei eta 
materialei buruzko prozesu eta gertaera batzuk 
ulertzeko eta azaltzeko, ezagutzan konfiantza 
bereganatuz garapenerako motor gisa, galderak 
eginez, esperimentu errazak gidatuz, jarduera 
zientifikoaren berezko oinarrizko trebetasunak 
modu egokian erabiliz eta, laguntzarekin, horien 
gauzatzea eta emaitzen interpretazioa baloratuz. 
 

STEM2. Pentsamendu zientifikoa erabiltzen du 
bere inguruan gertatzen diren sistema natural eta 
materialei buruzko prozesu eta gertaera batzuk 
ulertzeko eta azaltzeko, ezagutzan konfiantza 
bereganatuz garapenaren motor gisa, galderak 
planteatuz, eta hipotesiak egiaztatuz 
esperimentazioaren eta ikerketaren bidez, tresna 
egokiak erabiliz, zehaztasunaren eta 
egiazkotasunaren garrantzia balioetsiz, eta eredu 
zientifikoarekiko ondorio esanguratsu eta 
koherenteren bat lortuz, zientziaren irismenari eta 
mugei buruzko jarrera kritikoa erakutsiz. 

STEM3.Proiektuak modu gidatuan egiten ditu, 
prototipo edo eredu desberdinak diseinatuz, 
fabrikatuz eta ebaluatuz, ziurgabetasunaren 
aurrean egokituz, kooperatiboki helburu jakin bat 
duen produktu sortzaile bat sortzeko, talde osoaren 
parte-hartzea saiatuz eta sor daitezkeen gatazkak 
modu baketsuan konponduz. 
 
 

STEM3. Proiektuak planteatzen eta garatzen ditu, 
eta, horretarako, hainbat prototipo edo eredu 
diseinatu, fabrikatu eta ebaluatzen ditu, premia 
edo arazo bati modu sortzailean eta kooperatiboan 
irtenbidea emango dioten produktuak sortzeko 
eta/edo erabiltzeko, talde osoaren parte-hartzea 
saiatuz, sor daitezkeen gatazkak modu baketsuan 
konponduz, ziurgabetasunaren aurrean egokituz 
eta iraunkortasunaren garrantzia baloratuz. 

STEM4.Metodo eta emaitza zientifiko, matematiko 
eta teknologiko batzuen oinarrizko informazioa eta 
elementu garrantzitsuenak modu argi eta egiazkoan 
interpretatzen eta transmititzen ditu, matematikako, 
zientzietako eta teknologiako hizkuntza egokia 
erabiliz (terminologia espezifikoa, grafikoak, 
notazioa, sinboloak eta kodeak) eta kultura digitala 
modu kritiko, etiko eta arduratsuan baliatuz 
ezagutza berriak partekatzeko eta eraikitzeko. 
 

STEM4. Prozesu, arrazoiketa, erakustaldi, metodo 
eta emaitza zientifiko, matematiko eta 
teknologikoen elementu garrantzitsuenak argi eta 
zehatz interpretatzen eta transmititzen ditu, 
hainbat formatutan (grafikoak, taulak, diagramak, 
formulak, eskemak, sinboloak...) eta kultura 
digitala modu kritikoan aprobetxatzen du, 
hizkuntza matematiko-formala barne, etika eta 
erantzukizunez, ezagutza berriak partekatzeko eta 
eraikitzeko. 



 

 

STEM5.Osasuna eta ingurumena babesteko 
zientifikoki oinarritutako ekintzetan parte hartzen du, 
proposamenak eginez eta kontsumo arduratsuaren 
praktikan etika- eta segurtasun-printzipioak 
aplikatuz. 
 

STEM5.Osasun fisikoa eta mentala eta 
ingurumena babesteko zientifikoki oinarritutako 
ekintzei ekiten die, eta etika- eta segurtasun-
printzipioak aplikatzen ditu ingurune hurbila modu 
jasangarrian eraldatzeko proiektuak egitean, 
haren eragin globala baloratuz eta kontsumo 
arduratsua praktikatuz. 

STEM6. Gizadiaren historian matematikak, 
zientziak eta teknologiak duten garrantzia 
balioesten du, zientziak pertsonen ongizateari 
dakarzkion onurak edo erabilerak adieraziz eta 
aparatu, aplikazio eta aurrerapen zientifiko-
teknologiko batzuekin lotuz. 
 

STEM6. Modu kritikoan justifikatzen du ikerketa 
zientifikoaren beharra eta horren aplikazioak eta 
aurrerapen zientifiko-teknologikoak gizartearen 
ongizatean, hainbat egoera problematikoren 
aurrean erabaki arrazoituak hartzeko gizarte 
modernoaren garapenean izan duten zeregina 
ezagututa. 

 

KONPETENTZIA DIGITALA (KD) 

Konpetentzia digitalak ikaskuntzarako, lanerako eta gizartean parte hartzeko teknologia digitalen 
erabilera kritikoa, segurua, osasungarria, iraunkorra, sortzailea eta arduratsua eskatzen du, bai eta 
teknologia horien bidez pertsonekin edo gailuekin elkarreragitea ere. 

Konpetentzia digitalaren barruan sartzen dira informazioaren eta datuen alfabetizazioa, 
komunikazio eraginkorra eta hainbat kanal eta inguruneren bidezko lankidetza, hainbat 
hizkuntzaren erabilerari buruzko alfabetatze mediatikoa, askotariko eduki digitalen sorrera 
(programazioa barne), segurtasuna (ongizate digitala barne) eta herritartasun digitalarekin, 
pribatutasunarekin, jabetza intelektualarekin, arazoen ebazpenarekin, pentsamendu 
konputazionalarekin eta kritikoarekin lotutako gaitasunak. 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA 

OSATZEAN, IKASLEAK… 
KD1.Bilaketa gidatuko estrategia errazak erabiltzen 
ditu informazioa eskuratzeko (hitz gakoak, 
informazio garrantzitsuaren analisia, datuen 
antolamendua), jarrera kritikoarekin, informazio-
beharrak identifikatuta, eta fitxategiak eta edukiak 
gordeta eta berreskuratuta. 
 
 

KD1. Interneten bilaketa aurreratuak egiten ditu 
(bilaketa-terminoen, formatuaren, 
gaurkotasunaren eta lizentziaren arabera), 
baliozkotasun-, kalitate-, gaurkotasun- eta 
fidagarritasun-irizpideak kontuan hartuta, 
informazioa modu kritikoan hautatu eta ulertzen 
du, modu esanguratsuan konbinatuz, eta modu 
ordenatuan artxibatuz, berreskuratu eta 
erreferentzia egiteko, jabetza intelektuala 
errespetatuz. 
 

KD2. Norberak edo beste batzuek sortutako edukia 
sortzen eta editatzen du, integratzen eta berregiten 
du, hainbat formatutan (testua, taula, irudia, audioa, 
bideoa, programa informatikoa...), ideiak, 
sentimenduak eta ezagutzak adierazteko tresna 
digitalak erabiliz, jabetza intelektuala eta egile-
eskubideak errespetatuz eta modu antolatuan 
gorde eta berreskuratuz. 

KD2. Etengabeko ikaskuntzako bere ingurune 
pertsonal digitala kudeatzen eta erabiltzen du 
jatorrizko ezagutza eta eduki digitalak hainbat 
formatutan ekoizteko eta gordetzeko, atazaren 
edo beharren arabera dagozkion tresna digitalak 
erabilita, bai dauden edukiak berrerabilita, bai 
sortutako edukiei lizentziei buruzko ezagutza 
aplikatuta. 
 

KD3. Eskolako jardueretan eta/edo proiektuetan 
parte hartzen du, tresna edo plataforma birtualak 
erabiliz, ezagutza berria eraikitzeko, hainbat 
bitartekoren bidez komunikatzeko (txata, 
mezularitza, bideo-deiak), gai bati buruz 

KD3. Sare sozialen edo lineako komunitateen 
gisako tresnen eta/edo plataformen bidez parte 
hartzen, laguntzen eta elkarreragiten du, 
komunikatzeko, lankidetzan lan egiteko eta 
edukiak, datuak eta informazioa partekatzeko; 



 

 

eztabaidatuz edo produktuak sortuz elkarlanean lan 
egiteko, datuak eta edukiak ingurune digital 
mugatuetan eta modu seguruan gainbegiratuta 
partekatzeko, bere nortasun digitalaren jarrera ireki 
eta arduratsuarekin. 

horretarako, bere helburura ondoen egokitzen 
dena aukeratzen du, bere ekintzak, presentzia eta 
ikusgarritasuna modu arduratsuan kudeatzen ditu 
sarean, eta herritartasun digital aktibo, zibiko eta 
gogoetatsua gauzatzen du. 

KD4. Normalean, irakaskuntza-orientazioarekin, 
prebentzio-neurriak aplikatzen ditu teknologia 
digitala erabiltzean gailuak babesteko (anitibirusa 
erabiltzea, pasahitzak kudeatzea), datu pertsonalak 
(pribatutasuna), osasuna eta ingurumena, badaki 
nola hartu prebentzio-neurriak ziberjazarpenetik 
babesteko, eta jabetzen da identitate digitalarekin 
lotutako onurez eta arriskuez. 
 
 
 

KD4. Gailu digitalak babesten ditu, segurtasun-
estrategiak eguneratzen ditu, haien pribatutasuna 
eta besteena ulertzen eta babesten ditu oro har, 
eta oinarrizko ezagutza du haien datuak biltzeko 
eta erabiltzeko moduari buruz, badaki bere burua 
eta beste batzuk ziberjazarpenetik babesten, eta 
ulertzen ditu teknologien erabilerari lotutako 
osasun-arriskuak (ergonomia, adikzioak), eta 
ulertzen du teknologiak ingurumen-
jasangarritasunean duen eragin positiboa eta 
negatiboa. 
 

KD5. Konponbide digital erraz eta jasangarriak 
garatzen hasten da (material teknologikoak 
berrerabiltzea, blokekako programazio 
informatikoa, hezkuntza-robotika, etab.), sormenez 
proposatutako arazo zehatzak edo erronkak 
ebazteko, behar izanez gero laguntza eskatuz eta 
softwarearen eta aplikazioen funtzio sinple batzuk 
aldatuz (oinarrizko konfigurazio-aukerak). 
 
 

KD5. Arazo tekniko posibleak eta gabeziak 
identifikatzen ditu, baliabideak, tresnak eta 
gaitasun digitala garatzeari dagokionez, eta 
irtenbidea ematen die; informatika-aplikazio 
errazak eta irtenbide teknologiko sortzaile eta 
jasangarriak garatzen ditu arazo zehatzak 
konpontzeko edo proposatutako erronkei 
erantzuteko; interesa erakusten du, eta teknologia 
digitalen bilakaeraren, garapen iraunkorraren eta 
erabilera etikoaren azpian dauden printzipio 
orokorrak eta logika ulertzen ditu. 
 

 

KONPETENTZIA PERTSONALA, SOZIALA ETA IKASTEN IKASTEKOA (KPSII)  

Konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten ikastekoak berekin dakar nork bere buruari buruz 
hausnartzeko gaitasuna, nork bere burua ezagutzeko, bere burua onartzeko eta etengabeko 
hazkunde pertsonala sustatzeko; denbora eta informazioa eraginkortasunez kudeatzeko; beste 
batzuekin modu eraikitzailean lankidetzan aritzeko; erresilientziari eusteko; eta bizialdi osoko 
ikaskuntza kudeatzeko. Honako hauek ere sartzen dira: ziurgabetasunari eta konplexutasunari 
aurre egiteko gaitasuna; aldaketetara egokitzea; prozesu metakognitiboak kudeatzen ikastea; 
bizikidetzaren aurkako jokabideak identifikatzea eta horiei aurre egiteko estrategiak garatzea; 
norberaren eta gainerako pertsonen ongizate fisiko, mental eta emozionalari laguntzea, nork bere 
burua eta ingurukoak zaintzeko trebetasunak garatuz erantzukidetasunaren bidez; etorkizunera 
bideratutako bizitza bat eramateko gai izatea; enpatia adieraztea eta gatazkei heltzea. 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA 

OSATZEAN, IKASLEAK… 

KPSII1.Bere emozioak, ideiak eta jokabide 
pertsonalak ezagutzen ditu, eta tentsio- edo 
gatazka-egoeretan horiek kudeatzeko estrategiak 
erabiltzen ditu, zenbait portaera erregulatzeko gai 
izanik, aldaketetara egokituz eta harmonizatuz, 
bere helburuak lortzeko. 
 
 

KPSII1. Bere emozioak erregulatzen eta 
adierazten ditu, eta, horretarako, baikortasuna, 
erresilientzia, autoeraginkortasuna eta ikasteko 
asmoa eta motibazioa bilatzen ditu, edozein 
testuingurutan sortzen diren erronkak eta 
aldaketak modu konstruktiboan kudeatuz eta bere 
helburuekin harmonizatuz. 



 

 

KPSII2. Osasunerako arrisku garrantzitsuenak 
ezagutzen ditu eta bere ongizate fisiko eta 
mentalerako ohitura osasungarriak hartzen hasten 
da. 
 
 

KPSII 2. Faktore sozialekin lotutako osasunerako 
arriskuak ezagutzen ditu, maila fisikoan eta 
mentalean bizi-ohitura osasungarriak finkatzeko, 
eta ikaskuntza sustatzen eta oztopatzen duten 
baldintza pertsonalak eta ingurunekoak 
identifikatzen ditu. 

KPSII3. Besteen emozioak eta esperientziak 
ezagutu eta errespetatzen ditu, talde-lanean parte 
hartzen du, esleitutako banakako erantzukizunak 
bere gain hartzen ditu eta partekatutako helburuak 
lortzera bideratutako lankidetza-estrategia errazak 
erabiltzen ditu. 

KPSII3.Besteen ikuspegiak eta esperientziak 
modu proaktiboan ulertzen ditu, eta ikaskuntzan 
txertatzen ditu, talde-lanean parte hartzeko, 
zereginak eta erantzukizunak modu ekitatiboan 
banatuz eta onartuz eta estrategia kooperatiboak 
erabiliz. 
 

KPSII4. Bere ikaskuntza hobetzeko ahalegin eta 
dedikazio pertsonalaren balioa ezagutzen du, eta 
jarrera kritikoak hartzen ditu hausnarketa-prozesu 
gidatuak gertatzen direnean. 

KPSII4. Bere ikaskuntza-prozesuari buruzko 
autoebaluazioak egiten ditu, informazioa 
baliozkotzeko, sostengatzeko eta kontrastatzeko 
eta ondorio garrantzitsuak ateratzeko iturri 
fidagarriak bilatuz. 
 

KPSII 5. Epe laburreko helburuak planifikatzen ditu, 
ikaskuntza autorregulatuko estrategiak erabiltzen 
ditu eta autoebaluazioko eta koebaluazioko 
prozesuetan parte hartzen du, bere mugak 
ezagutuz eta ezagutza eraikitzeko prozesuan 
laguntza bilatzen jakinez. 

 

KPSII 5. Epe ertainerako helburuak planifikatzen 
ditu eta atzeraelikadurako prozesu meta-
kognitiboak garatzen ditu, ezagutza eraikitzeko 
prozesuan dituen akatsetatik ikasteko. 

 

 

HERRITARTASUNERAKO KONPETENTZIA (HK)  

Herritartasunerako konpetentzia lagungarria da ikasleek herritartasun arduratsua izan dezaten eta 
bizitza sozial eta zibikoan bete-betean parte har dezaten, kontzeptu eta egitura sozial, ekonomiko, 
juridiko eta politikoen ulermenean oinarrituta, bai eta munduko gertaeren ezagutzan eta 
iraunkortasunarekiko eta munduko herritartasuna lortzearekiko konpromiso aktiboan ere. Horren 
barruan sartzen dira alfabetatze zibikoa, giza eskubideen errespetuan oinarritutako kultura 
demokratikoaren berezko balioen onarpen kontzientea, gure garaiko arazo etiko handiei buruzko 
hausnarketa kritikoa eta 2030 Agendan planteatutako Garapen Iraunkorrerako Helburuekin bat 
datorren bizimodu iraunkorraren garapena. 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

HK1. Bere nortasunari eta kulturari buruzko 
gertaera historiko eta sozial garrantzitsuenak 
ulertzen ditu, bizikidetza-arauei buruzko gogoeta 
egiten du, eta modu eraikitzailean, elkarrizketan eta 
inklusiboan aplikatzen ditu edozein testuingurutan. 
 
 

HK1. Bere nortasunaren dimentsio sozialari eta 
herritarrari buruzko ideiak aztertzen eta ulertzen 
ditu, bai eta identitatea zehazten duten gertaera 
sozial, historiko eta arauemaileei buruzkoak ere, eta 
arauak, enpatia, ekitatea eta espiritu konstruktiboa 
errespetatzen ditu besteekiko elkarreraginean, 
hainbat testuinguru sozioinstituzionaletan. 
 

HK2. Erkidegoko jardueretan parte hartzen du, 
erabakiak hartzen ditu eta gatazkak konpontzen 
ditu, Europar Batasunaren eta Euskal Autonomia 
Estatutua esparruko prozedura demokratikoak, giza 
eta haur eskubideak, aniztasunaren balioa eta 
genero-berdintasuna, gizarte-kohesioa eta Garapen 
Iraunkorrerako Helburuak errespetatuz. 

HK2. Europako integrazio-prozesutik, Euskal  
Autonomia Estatututik eta giza eta haurren 
eskubideetatik datozen printzipioak eta balioak 
aztertzen eta onartzen ditu, eta, horretarako, 
Erkidegoko jardueretan parte hartzen du, hala nola 
erabakiak hartzean edo gatazkak konpontzean, 
jarrera demokratikoarekin, aniztasunarekiko 



 

 

 
 

errespetuarekin eta genero-berdintasunarekiko, 
gizarte-kohesioarekiko, garapen iraunkorrarekiko 
eta munduko herritartasuna lortzearekiko 
konpromisoarekin. 
 

HK3. Gaurkotasuneko balio eta arazo etikoei buruz 
hausnartu eta hitz egiten du, eta kultura eta 
ideologia desberdinak errespetatzeko, ingurunea 
zaintzeko, aurreiritziak eta estereotipoak 
baztertzeko eta diskriminazio eta indarkeria mota 
ororen aurka egiteko beharra ulertzen du. 
 

HK3. Funtsezko eta gaurkotasuneko arazo etikoak 
ulertzen eta aztertzen ditu, norberaren eta besteen 
balioak kritikoki kontuan hartuz, eta bere iritziak 
garatuz, eztabaida moralari aurre egiteko 
elkarrizketarako, argudiatzeko, errespetuzko eta 
edozein diskriminazio edo indarkeriaren aurkako 
jarreraz. 
 

HK4. Giza ekintzen eta ingurunearen arteko 
harreman sistemikoak ulertzen ditu, eta bizi-ohitura 
iraunkorrak hartzen hasten da, biodibertsitatea 
kontserbatzen laguntzeko, tokiko ikuspegitik zein 
ikuspegi globaletik. 

HK4. Jarduera lokal eta globalen arteko 
interdependentzia, ekodependentzia eta 
interkonexioko harreman sistemikoak barne hartzen 
ditu, eta modu kontzientean eta motibatuan hartzen 
du bizimodu iraunkorra eta ekosozialki arduratsua. 
 

 

EKINTZAILETZA-KONPETENTZIA (EK) 

Ekintzailetzarako konpetentziak aukera eta ideiekin jarduteko bizi-ikuspegia garatzea eskatzen du, 
beste pertsona batzuentzako baliozko emaitzak sortzeko beharrezkoak diren ezagutza espezifikoak 
erabiliz. Hainbat estrategia eskaintzen ditu: beharrak eta aukerak hautemateko begirada egokitzea; 
sormen eta berrikuntza prozesuen barruan, pentsamendu estrategikoa, sormena, irudimena eta 
hausnarketa etiko, kritiko eta konstruktiboa erabiliz ideiak sortu eta birplanteatzea;  ingurunea 
aztertu eta ebaluatzeko pentsamendua entrenatzea; eta ikasteko, arriskatzeko eta ziurgabetasunari 
aurre egiteko jarrera piztea. Era berean, informazioan eta ezagutzan oinarritutako erabakiak hartzea 
eta beste pertsona batzuekin modu arinean lankidetzan aritzea eskatzen du, motibazioz, enpatiaz 
eta komunikazio- eta negoziazio-trebetasunez, planteatutako ideiak ekintzara eramateko balio 
sozial, kultural eta ekonomiko-finantzarioko proiektu iraunkorrak planifikatuz eta kudeatuz. 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

EK1.Aurre egin beharreko beharrak eta erronkak 
ezagutzen ditu, eta ideia originalak lantzen ditu, 
sormen-trebetasunak erabiliz eta ideiek ingurunean 
sor ditzaketen ondorioez jabetuz, hautemandako 
beharrei erantzungo dieten konponbide baliotsuak 
proposatzeko. 
 

EK1. Beharrak eta aukerak aztertzen ditu, eta 
erronkei zentzu kritikoarekin aurre egiten die, 
iraunkortasunaren balantzea eginez, ingurunean 
izan dezaketen eragina baloratuz, ideia eta irtenbide 
berritzaileak, etikoak eta iraunkorrak aurkezteko, 
eremu pertsonalean, sozialean, kulturalean eta 
ekonomikoan balioa sortzera bideratuta. 
 

EK2. Norberaren indarguneak eta ahuleziak 
identifikatzen ditu, nork bere burua ezagutzeko 
estrategiak erabiliz; oinarrizko elementu ekonomiko 
eta finantzarioak ezagutzen hasten da, eta horiek 
eguneroko bizitzako egoera eta arazoei aplikatzen 
dizkie, jatorrizko ideia baliotsuak ekintzara eraman 
ditzaketen baliabideak hautemateko. 
 
 

EK2. Norberaren indarguneak eta ahuleziak 
ebaluatzen ditu, autoezagutzako eta 
autoeraginkortasuneko estrategiak erabiliz, eta 
ekonomiaren eta finantzen funtsezko elementuak 
ulertzen ditu, ekonomia- eta finantza-ezagutzak 
aplikatzen dizkie jarduera eta egoera zehatzei, eta 
lankidetza- eta talde-lana erraztuko duten 
trebetasunak erabiltzen ditu, ekintzara esperientzia 
ekintzaile baliotsua eramango duten beharrezko 
baliabideak biltzeko eta optimizatzeko. 
 



 

 

EK3. Ideia eta konponbide originalak sortzen ditu, 
zereginak planifikatzen ditu, beste batzuekin eta 
taldean lan egiten du, egindako prozesua eta 
lortutako emaitza baloratuta, ekimen ekintzaile bat 
aurrera eramateko, esperientzia ikasteko 
aukeratzat hartuta. 
 
 

EK3. Ideia eta konponbide baliotsuak sortzeko 
prozesua garatzen du, eta erabakiak hartzen ditu, 
modu arrazoituan, planifikatzeko eta kudeatzeko 
estrategia arinak erabiliz. Egindako prozesuari eta 
lortutako emaitzari buruzko gogoeta egiten du, 
prototipo berritzaileak eta baliozkoak sortzeko 
prozesua burutzeko, esperientzia ikasteko 
aukeratzat hartuta. 
 

 

KONTZIENTZIA ETA ADIERAZPIDE KULTURALERAKO KONPETENTZIA (KAKK)  

Kontzientzia eta adierazpide kulturalerako konpetentziak berekin dakar ideiak eta esanahia 
sormenez adierazteko eta kultura desberdinetan komunikatzeko modua ulertzea eta errespetatzea, 
bai eta hainbat arteren eta beste kultura-adierazpenen bidez ere. Norberaren ideiak ulertzen, 
garatzen eta adierazten ahalegintzea eskatzen du, bai eta gizarteko kide izatearen zentzua izatea 
edo gizarteko funtzio bat hainbat modutan eta testuingurutan betetzea ere, eta nortasuna aberastea 
kulturen arteko elkarrizketaren bidez. 

Deskriptore operatiboak 

LEHEN HEZKUNTZA OSATZEAN, 
IKASLEAK… 

 

OINARRIZKO IRAKASKUNTZA 

OSATZEAN, IKASLEAK… 

KAKK1. Edozein garaitako kultura- eta arte-
ondarearen funtsezko alderdiak ezagutzen eta 
errespetatzen ditu, kulturarteko ingurune batean 
kultura-desberdintasunak eta horiek errespetatzeko 
beharra ulertuta. 
 

KAKK1. Edozein garaitako ondare kultural eta 
artistikoaren funtsezko alderdiak ezagutu, kritikoki 
estimatu, errespetatu eta sustatzen ditu, eta bere 
nortasuna eraikitzeko kultura- eta arte-
aniztasunari datxekion adierazpen-askatasuna eta 
aberastea baloratzen ditu. 
 

KAKK2. Ondareko arte- eta kultura-adierazpen 
garrantzitsuenen espezifikotasunak eta intentzioak 
ezagutu eta horietaz arduratzen da, bere hizkuntza 
eta elementu teknikoen bidez, hainbat baliabide eta 
euskarritan, etengabe aldatzen ari den testuinguru 
batean. 

KAKK2. Gozatu, ezagutu eta aztertu autonomiaz 
ondareko adierazpen artistiko eta kultural 
nabarmenenen berezitasunak eta 
intentzionalitateak, haien hizkuntza eta elementu 
teknikoen bidez, edozein bitarteko edo 
euskarritan. 
 

KAKK3. Bere nortasuna aberasten eta eraikitzen 
du, ingurunearekin eta gizartearekin elkarreraginez, 
adierazpen kultural eta artistiko sortzailearen bidez, 
bere gorputza integratuz eta konpetentzia 
afektiboak garatuz, besteekiko jarrera ireki eta 
inklusiboarekin. 

KAKK3. Ideiak, iritziak, sentimenduak eta 
emozioak sormenez eta modu irekian adierazten 
ditu. Autoestimua, sormena eta pertenentzia-sena 
garatzen ditu, adierazpen kultural eta artistikoaren 
bidez, enpatiaz eta lankidetzazko jarreraz. 

KAKK4. Irudikapenak eta arte-adierazpenak 
sormenez erabiltzen ditu, teknika plastikoak, 
ikusizkoak, ikus-entzunezkoak, soinudunak eta 
gorputzezkoak erabiliz, proposamen artistiko eta 
kulturalak sortzeko, lankidetzan.. 
 
 

KAKK4. Interpretazioaren, exekuzioaren, 
inprobisazioaren eta konposizio musikalaren bidez 
produktu artistikoak eta kulturalak sortzeko 
oinarrizko baliabide/euskarri plastikoak, ikus-
entzunezkoak, soinuzkoak eta gorputzezkoak 
ezagutzen, hautatzen eta sormenez erabiltzen 
ditu. Eskaintzen dizkioten garapen pertsonal, 
sozial eta ekonomikorako aukerak identifikatzen 
ditu. 

 

 


