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CURRICULUM ABERASTEA IKASTETXEAN 

 

MAILA EZBERDINETAKO NEURRIAK ETA ERABAKIAK:  

• Ikastetxea 

• Ikasgela 

• Banako esku-hartzeak 

Ikastetxe mailako erabakiak eta neurriak:  

• Informazioa, sentsibilizazioa eta formazioa 

• Identifikazioa / ezagutza: Zer identifikatuko dugu (ikasleen gaitasunak, errendimendu 

eta motibazio mailak, indar-guneak, interesak, ikasteko estiloak…), zein tresna 

erabiliko ditugun, zein momentutan, norekin… Talentuaren portfolioa 

• Aholkularitza eta jarraipena: Kanpokoa (BGko aholkularitza, aditu batena) / Barrukoa 

(gaiari buruzko formazioa duen irakasle bat) 

• Familiarekin elkarlana: uneak, tresnak, aholkularitza / formazioa, zailtasun 

egoeretarako estrategiak 

• Arduraduna: Bere eginkizunerako eta laguntza taldearekin eta zuzendaritzarekin 

koordinatzeko denbora.  

• Aniztasunaren zaintza: Estrategiak, irakasleen antolaketa (bi irakasle gelan…), 

koordinazioa eta komunikazioa.  

• Metodologia orokorra: lan proiektuak, ikerketak, ikaskuntza-zerbitzua, DUA, ebaluazio 

hezigarria… 

• Hezkuntza proiektuan eta curriculum proiektuan txertatu.  

• Elkarbizitza proiektua, Tutoretza plana, emozioen hezkuntza 

• Irakaskuntzaren antolaketa: denborak (lan denborak eta atsedenak, ordutegien 

antolaketa), espazioak (tailerrak, mugimendu autonomoa), ekimen bereziak 

(pentsateka), ikasleen autonomia… 

• Eskolaz kanpoko ekintzak  

• Txapelketak, olinpiadak 

• … 

 

 

https://aacclarebeliondeltalento.com/2018/10/18/en-busca-del-tesoro/
https://aacclarebeliondeltalento.com/2018/10/18/en-busca-del-tesoro/
https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/300_competencias/3002018001e_Pub_BN_konpetentziak_metodologia_ebaluazioa_e.pdf
http://www.zerbikas.eus/guias-practicas/
https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFteDk6YviAhXD1eAKHRYxBnEQtwIwBXoECAgQAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DN9k0uVHC9c8&usg=AOvVaw3oyLmDVEw4bqEqaWcS_JPe
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Ikasgela mailako erabakiak eta neurriak:  

• Antolaketa: espazioak (jardueren arabera moldakorrak), denborak (ikasleen lan 

erritmoak kontuan hartuz) eta materialak (anitzak eta maila ezberdinetan lan egiteko 

aukera ematen dutenak, interes ezberdinei erantzuten dietenak, manipulaziorako eta 

esperimentaziorako aukera ematen dutenak).  

• Estrategia metodologikoak: ikaskuntza kooperatiboa, interes-guneak, kutxa-magikoa, 

erronkak, mailakatutako jarduerak, aukeratzeko jarduerak… 

• Gaitasunen, ikasteko estiloen eta interesen arabera ezberdintzea: edukiak, prozesuak, 

produktuak eta ebaluazioa 

• Lan proposamen irekiak.  

• Tutoretza: Emozioen hezkuntza, meditazioa, lasaitze ariketak… 

• Taldekatze malguak: heterogeneoak, mailaren, interesen… araberakoak 

• Ikaskuntza dialogikoa, talde elkar-eragileak 

• Sormena, umorea…  

• Berdinen arteko tutoretzak 

• IKTn erabilera 

• Metakognizioa 

• … 

 

Banako esku-hartzeak:  

• Familiekin elkar lana 

• Bakarkako lan planak  

• Bakarkako tutoretza 

• Lan kontratuak 

• Ebaluazio pertsonalizatua 

• Mentoring  

• Edukien kondentsazioa, sakontzea 

• Ikerketa lanak eta proiektu pertsonalak (bukatzean, guztiekin partekatuz) 

• Neurri bereziak: Curriculum egokitzapena, malgutzea 

• … 


