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Sarrera
Garapenaren Psikologiako praktika-liburua: jaiotzatik nerabezarora liburuaren
helburua da jaiotzatik hasi eta nerabezarora arteko umeen garapen psikologikoa
lantzea, jarduera praktikoen bitartez. Liburuak oso ekarpen garrantzitsua egiten
du, hutsune handi bat betez; izan ere, giza garapena modu teorikoan sakontzeko
testuliburu ugari badaude ere, alderdi praktikoak lantzeko material egoki oso
gutxi dago merkatuan, eta are gutxiago euskaraz.
Jakina da alderdi praktikoen presentzia gero eta nabarmenagoa dela gure
fakultateetako graduetan, eta ezinbestekoa da ordu praktiko horiek kalitatezkoak
izatea. Beraz, gaur, inoiz baino gehiago, berebiziko garrantzia dauka material
aproposen bidez ikasleak teoriaren eta praktikaren arteko zubiak aurkitzera
bideratzea eta praktikan errotuta dauden ariketa esanguratsuak burutzera
bultzatzea.
Testugileok urte dezente daramatzagu Garapenaren Psikologia Eskola Adinean
irakasgaia ematen, Lehen Hezkuntzako eta Haur Hezkuntzako graduetan.
Hortaz, gure esperientzia kontuan hartuz, gure ikasleen ikaskuntza sendotzeko
baliagarrienak izan diren eta denborarekin modu originalean sortzen joan garen
praktikak bildu ditugu modu ordenatu eta sistematizatuan. Hala ere, liburua
Psikologia eta Gizarte Hezkuntzako graduetan ere erabil daiteke, lantzen diren
garapenaren psikologiako edukien parekotasuna kontuan hartuz.
Era berean, liburuak irakasleen arteko koordinazioa erraztu dezake, irakasgai
bereko irakasleek material berdina erabiltzeko aukera eskainiz, betiere
malgutasun batekin, planteatutako ariketa eta jarduerak taldearen ala
testuinguruaren ezaugarrietara molda daitezkeelako.
Sortutako praktika guztiak bost gaitan banatzen dira: Sarrera, Lehen haurtzaroa
(0-2 urte), Bigarren Haurtzaroa (2-6 urte), Eskolako urteak (6-12 urte) eta
Nerabezaroa (12-18/20 urte), eta garapenaren eremu desberdinak hartzen
dituzte barne (hots, motrizitatearen, hizkuntzaren, arlo kognitiboaren eta arlo
sozioemozionalaren garapena) modu orekatu batean. Horrez gain eta egitura
orokorrari dagokionez, praktika guztiek antzeko eskema jarraitzen dute:
hasierako sarrera teoriko labur bat praktika justifikatuz eta oinarri teorikoa
emanez; jarraian, praktikaren helburu orokorra; ondoren, jarraitu beharreko
metodologia (parte-hartzaileak, materialak, prozedura), eta, azkenik, ebaluazioirizpide orokorrak eta sakontzeko bibliografia.
Ilusio eta ahalegin handiz prestatutako material hau oso lagungarri eta erabilgarri
izatea espero dugu unibertsitate-mailako pertsona askorentzat.

Iratxe Redondo, Nuria Galende eta Joana Jaureguizar
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1. SARRERA
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1.1. BABIES PELIKULAREN ANALISIA
Irudia
Babies filmaren azala (Canal+, 2010)

Justifikazioa
Giza bilakaeran eragina duten aldagaien artean,
garapenaren psikologia adinean zentratzen da
batez ere, baina hori ez da aldagai bakarra.
Badira beste determinatzaile batzuk ere; hala
nola, heltze biologikoa, kultura, une historikoa,
talde

soziala

edo

pertsonal/idiosinkrasikoak.
honetan

funtsezkoak

ezaugarri

Horrek

diren

bi

diziplina
kontzeptu

aipatzera garamatza: faktore normatiboak eta
ez-normatiboak.
Lehenengoek

orokortasunari

egiten

diote

erreferentzia, amankomunean dugunari, faktore
homogeneizatzaileei; horien artean, faktore biologikoak (heltze-plana) ez ezik,
alderdi kulturalak, historikoak eta sozialak ere nabarmendu behar dira. Baina
garapenaren psikologiari komunalitateak interesatzen zaizkion arren, ezin ditu
alde batera utzi gizabanakoen arteko desberdintasunak; hau da, faktore eznormatiboak edo bereizleak. Azken horien artean, alderdi genetikoak edota
bizitako esperientzia pertsonalak aipa ditzakegu, besteak beste.
Hitz batez, gizaki guztiok, neurri batean, berdinak gara, edo, behintzat, antzekoak
alderdi askotan, eta, hala ere, bakarrak; beraz, giza garapenaren zientziak bi
alderdi horiei so egiten die. Horrek guztiak, gainera, ikertzaileek mendeetan
zehar egin duten beste galdera batera garamatza, zeinak gaur egun ere airean
jarraitzen baitu: giza garapenean zerk du eragin handiagoa, herentziak edo
inguruneak? Galdera horren inguruan hausnartzen jarraitzeko, hona hemen
proposatzen den praktika.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek honako helburu hauek ditu:
1. Giza garapenaren determinatzaile desberdinak aztertzea.
9

2. Garapenaren esparruak (fisikoa, kognitiboa, soziala eta hizkuntzarena)
behatzen ikasten hastea.
3. Genetikak eta ingurumenak haurren garapenean duten eraginari buruz
hausnartzea.

Zeregina
Praktika honetan bi zeregin izango dira: 1) Babies dokumentala (Balmes, 2010)
ikusi eta gero, jarraian agertzen den fitxa taldeka egitea, bertan dauden galderak
erantzunez; 2) hausnarketa kritiko bat egitea.

Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Dokumentala (Balmes, 2010) ikustea.
2. Fitxa 3-4 pertsonako taldetan egitea.
3. Erantzunak talde handian plazaratzea eta eztabaidatzea.
4. Herentziaren eta ingurumenaren arteko eztabaida klasikoari buruzko
idatzizko eta bakarkako hausnarketa kritikoa egitea, beherago ikus
daitezkeen jarraibideak kontuan hartuz.

Komenigarria da irakasleak dokumentalaren bideo zati laburrak aukeratzea,
gelan elkarrekin behatu eta komentatzeko. Horrela, jarraian aztertu beharko
dituzten alderdiak edota egin behar duten hausnarketa kritikoa sakontasun
handiagoz egingo dituzte.

1. BABIES dokumentala ikustean, zer da gehien harritu zaituena?
2. Dokumentalean ikusten diren lau umeen artean ba al dago antzekotasunik?
Zein?
3. Nola deitzen zaio «antzekotasunak izatearen ezaugarri horri? Zergatik
agertzen dira antzekotasunak?
4. Ume hauen artean desberdintasunik badago? Zein? Zergatik agertzen dira
desberdintasun horiek?
5. Sozializazio- eta zaintza-ohitura desberdinak izaten dira herrialde
desberdinetan? Zein? Ze eragin izan dezake horrek haurren garapenean?
10

 Hausnarketa kritikoa egiteko jarraibidea: Dokumental honen ekarpen
nagusiak, material gehigarriak, zuk ezagutzen dituzun istorioak edota zure
gelakideek partekatutakoak kontuan hartuz, egin ezazu herentziaren eta
giroaren arteko eztabaida klasikoari buruzko hausnarketa kritiko bat
(gehienez, bi orrikoa).

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Giza garapenaren determinatzaile desberdinak aztertzeko gaitasuna.
 Teorian ikasitako kontzeptuak praktikan/errealitatean behatzea.
 Hausnarketaren sakontasuna/kalitatea. Zentzu kritikoa.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa.

Bibliografia
Balmes, T. (2010). Bébé (Babies) [film dokumentala]. Focus Features, Chez
Wam, Studiocanal, Canal+.
Brody, J.E. (2018ko abuztuaren 22a). Qué influye más en lo que somos, ¿la
genética

o

la

crianza?.

New

York

Times.

https://www.nytimes.com/es/2018/08/22/espanol/naturaleza-crianzagemelos.html
Casserly, P. (zuzendaria) (2016). Predice mi futuro: Cuando los genes se
mezclan con el ambiente inadecuado (Predict My Future-The Science Of
Us). Zeelanda Berria.
García, E. etaVallespinós, E. (2017ko otsailaren 23a). ¿Somos violentos por
naturaleza

o

influye

el

ambiente?.

Cadena

SER.

https://cadenaser.com/programa/2017/02/23/la_ventana/1487871908_17
1964.html
Oliva, A. (1997). La controversia entre herencia y ambiente. Aportaciones de la
genética de la conducta. Apuntes de Psicología, 51, 21-37.
Renner, E. (2016) (zuzendaria). El comienzo de la vida. 4. atala: Infancia
denegada. [Serie dokumentala]. Netflix.
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1.2. BRONFENBRENNER ETA GARAPENAREN EREDU SISTEMIKOA
Justifikazioa
Bronfenbrenner-ek azaltzen duen moduan, pertsona baten garapena ulertzeko,
gure kasuan, ume baten garapena ulertu ahal izateko, ezinbestekoa da bere
testuingurua kontuan izatea. Psikologo honek azaldu zuenez Ecología del
desarrollo humano liburuan, haurraren garapena sistema desberdinetan
kokatzen da (familia, eskola, lagunak, herrialdea, kultura…), horietan erlazioak
garatzen ditu, eta rol desberdinak betetzen ikasten du. Beraz, haurraren
garapena ondo ulertzeko, sistema horiek guztiak ondo ezagutu beharko ditugu;
hala nola:
-

Mikrosistema. Umearen ingurune hurbilena, eragin zuzena duena bere
garapenean: familia, bestelako zaindariak, eskola, lagunak…

-

Mesosistema. Mikrosistemen elkarreraginaren ondorioz sortzen da hau.
Adibidez, ume bat ez badago ondo etxean, bere ondoeza eskolan islatuko da,
bere eskola-emaitzetan eta harreman sozialetan. Edo, adibidez, gurasoak
fededunak badira, horrek eragina izango du seme-alabentzako ikastetxearen
hautaketan.

-

Exosistema. Kasu honetan, sistema honen eragina zeharkakoa dela esango
genuke. Sistema honen barruan kokatuko genuke, adibidez, gurasoen lana:
horrek eragina izango du haurraren garapenean. Esate baterako, guraso biak
lanean egoteagatik, zaintzaile bat kontratatu behar izatea haurra zaintzeko;
horrek eragina izango du haurraren eguneroko bizitzan eta, azken finean,
haren garapenean. Telebista, adibidez, exosisteman kokatzen den beste
sistema esanguratsu bat da.

-

Makrosistema. Sistema hau maila handiko erakunde sozialek osatzen dute
–politikoak, erlijiosoak, profesionalak–, eta eragina dute legerian eta
herritarren bizitzaren antolamenduan. Gizartearen balioak, ohiturak, kultura,
hezkuntza-ereduak… ere hemen sartuko genituzke.

-

Kronosistema. Ezin dugu ahaztu bizi dugun momentu historikoak gugan
duen eragina: krisi ekonomikoak, gudak, pandemiak, zen digitalak…
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Helburuak
Praktika honen helburu nagusia da Bronfenbrennerrek deskribatutako sistema
desberdinek gure garapenean izan dezaketen eraginaz ohartaraztea, belaunaldi
desberdinetako haurren garapena eredu sistemiko batetik konparatuz. Horrela
izanda, honako hauek dira helburu zehatzak:
-

Bronfenbernnerren teoria sistemikoa ulertu eta aplikatzeko gai izatea.

-

Giza garapena ulertzea eredu sistematikoa kontuan hartuz.

-

Giza garapena pertsona bakoitzaren momentu eta testuinguru zehatzean
ulertzearen garrantziaz hausnartzea.

Zeregina
Osatu ondoren aurkezten den taula, belaunaldi desberdinetako haurren bizitza
nolakoa izan den pentsatuz, eta sistema desberdinek garapenean izan
dezaketen eragina zehaztuz. Taulan adibide batzuk aurkezten dira, zeregina
ulergarriagoa egiteko asmoz.

Metodologia
Taula osatuko da, eta, horretarako, Gifre-ren eta Estebanen (2012) testua
irakurriko da aldez aurretik.

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Taularen atal guztiak betetzea, belaunaldi guztien konparaketa eginez.
 Adierazitako ezaugarriak dagokion sisteman deskribatuta egotea.
 Idazkeraren kalitatea: zuzentasun ortografiko eta gramatikala. Testuak

koherentzia eta kohesioa izatea.
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BIBLIOGRAFIA
Fuentes, M.J., Barajas, C., eta de la Morena, M.L. (2010). La teoría ecológica del
desarrollo humano. In C. Barajas, M.L. de la Morena, M.J. Fuentes eta
A.M. González, Perspectivas sobre el desarrollo psicológico: teoría y
prácticas (183-198). Pirámide.
Gifre, M., eta Esteban, M. (2012). Consideraciones educativas de la perspectiva
ecológica de Urie Bronfenbrenner. Contextos Educativos 15, 79-92.
Papalia, D., Wendkos, S., eta Duskin, R. (2004). Psicología del desarrollo. De la
infancia a la adolescencia. Mc Graw Hill.
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GURE AITONA-AMONEN
HAURTZAROA
MIKROSISTEMA

GURE GURASOEN
HAURTZAROA

GURE
HAURTZAROA

GAUR EGUN LEHEN
HEZKUNTZAN DAUDEN
UMEEN HAURTZAROA

-Seme-alaba ugari, eta nebaarrebak elkar zaintzen ziren
-…

MESOSISTEMA

-Gurasoen eta eskolaren arteko
komunikazio estua
-…

EXOSISTEMA

-Guraso biek lan
egiten dute
-…

MAKROSISTEMA

- Sexuaren arabera
bereizitako eskolak
-…

KRONOSISTEMA

Frankismoa
…
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2. LEHEN HAURTZAROA
(0-2 URTE)
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2.1. EGOKITZAPEN-ALDIA

Justifikazioa
Gaur egun, gure gizarteko haur txikiek bizi izaten duten banaketarik
unibertsalena eskolara hastearekin dator, hori baita gurasoengandik lehenengo
aldiz aldentzea dakarren momentua. Eskolan sartzeko une hori bereziki
esanguratsua da, haientzat ezezaguna den testuinguru berri batera egokitzea
dakarrelako, eta ohikoa da haurrek beldur- eta larritasun-sentimenduak izatea,
somatizazioak erakustea, ala ondoeza eta egonezina adierazten duten
jokabideak adieraztea. Alde horretatik, denek egokitze-aldi bat behar izaten dute,
trantsizio-etapa guztietan gertatzen den bezala; hortaz, ezinbestekoa da
inguruko helduek (gurasoek eta irakasleek) nola jokatu behar duten jakitea,
egokitzapen hori errazte aldera.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Egokitzapen-aldiari buruzko informazioa bilatzea.

-

Egokitzapen-aldiak

irakasle

zein

guraso

eta

haurrentzat

dituen

inplikazioak modu praktikoan ezagutzea.
-

Informazio teorikoaren eta praktikan ikusitakoaren arteko alderaketa eta
hausnarketa egitea.

Zeregina
Horretarako, hiru zeregin gauzatuko dira: 1) alde batetik, «egokitzapen-aldi»ari
buruzko informazio teorikoa bilatzea, errealitate horri buruzko hasierako
ezagutza batzuk eskuratzeko eta kontestuan jartzeko; 2) bestetik, Haur
Hezkuntzako irakasle bati ala Haur Hezkuntzan sartu berri den haur baten
gurasoei zuzendutako elkarrizketa bat prestatu eta gauzatzea; 3) azkenik, teorian
aurkitutakoa elkarrizketako informazioarekin alderatzea, ondorio batzuk ateraz.
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Metodologia
Lehenik eta behin, «egokitzapen-aldi»ari buruzko atal teorikoa idatziko da.
Edukiaren bilaketarako, honako orientabide hauek har daitezke kontuan:
1. Zer da egokitzapen-aldia?
2. Zenbateko luzera izan ohi du?
3. Nola eraman ohi da praktikara eskolan, nolako neurriak/antolaketa
orokorra jarraitzen da?
4. Zein dira haurrek eta gurasoek izaten dituzten adierazpen eta ardurarik
tipikoenak?
5. Nola lagundu dezakete gurasoek/irakasleek…?
Informazio teorikoaren bilketarako, informazio-iturri fidagarri eta askotarikoetan
oinarritu beharra dago, erabilitako bibliografia (aipuak eta erreferentziak) testuan
modu egokian islatuz.
Bestalde, elkarrizketako galderak prestatzerako orduan, komenigarria da horiek
askotarikoak izatea (alderdi desberdinei buruzkoak), bertatik ideiarik argiena eta
osatuena ateratzeko. Horretarako, gida bezala, honako ideia hauen zerrenda
eskaintzen da, nahi izanez gero, oinarritzat hartzeko:
-

Haurren arteko aniztasuna (ezaugarriak, erritmoak…)

-

Zentroko antolaketa: espazioak, denborak…

-

Beharrak eta baliabideak

-

Jasotako prestakuntza

-

Prozesua erraztu dezaketen elementuak

-

Irakasle/guraso bezala izandako esperientziak ala bizipenak

-

Gertatutako anekdotaren bat…

Galderen erantzunak hobeto jasotzeko, elkarrizketa grabatzea gomendatzen da,
erantzunak transkribatu ahal izateko.
Hirugarrenik, elkarrizketan ateratako informazioa kontuan hartuz, teorian
bilatutako informazioarekin kontrastatuko da, ondorio batzuk ateraz eta guztiaz
balorazio kritiko bat eginez.

20

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Lanaren egitura errespetatzea, lanean atal hauek sartuz: 1) Sarrera
teorikoa; 2) Elkarrizketaren galdera-erantzunak; 3) Hausnarketa/balorazio
kritikoa.
 Sarrera

teorikoaren kalitatea

(bilatutako

informazioa

sakona eta

esanguratsua izatea; ondo idatzita eta aurkeztuta egotea).
 Galderen egokitasuna eta interesa / elkarrizketaren sakontasuna.
 Balorazio kritikoaren edukia eta argudioak emateko gaitasuna.
 Idazkeraren kalitatea: zuzentasun ortografiko eta gramatikala. Testuak
koherentzia eta kohesioa izatea.

Bibliografia
Balaban, N. (2000). Niños apegados, niños independientes. Madril: Narcea.
Geddes, H. (2010). El apego en el aula. Relación entre las experiencias
infantiles, el bienestar emocional y el rendimiento escolar.: Graó.
Jauregizar, J. (2012). Atxikimendua ulertzen hezkuntzaren ikuspuntutik. Leioa:
EHUko

argitalpen-zerbitzua.

https://ikasmaterialak.ehu.eus/psikologia/atxikimendua-ulertzen
López, F. eta Oritz, M.J. (1999). El desarrollo del apego durante la infancia. In F.
López, I. Etxebarria, M.J. Fuentes eta M.J. Ortiz, Desarrollo afectivo y
social, 39-65 or. Pirámide.
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2.2. ADIMEN SENTSORIOMOTORRA
Justifikazioa
Aldi sentsoriomotorrak erreferentzia egiten dio Jean Piagetek (1896-1980)
adimenaren garapenean deskribatutako lehengo faseari, jaiotzatik 2 urtera arte
luzatzen

denari.

Aldi

horretan,

haurrak

bere

ezagutzak

esperientzia

sentsorialaren eta jarduera motorraren bidez garatzen ditu, eta garai horren
amaiera aldera lorpen garrantzitsu batzuk eskuratzen; hala nola, «adualismoa»
gainditzea, objektuaren iraunkortasuna lortzea, eta hizkuntzaren eta bestelako
errepresentazio-gaitasunen garapena.
Garai hau, sei azpifasetan banatuta dago (bakoitzak ezaugarri bereizgarriak
ditu), gutxi gorabeherako adin batzuk barne hartzen dituztenak, eta sekuentzia
unibertsal batean ematen direnak. Azpifaseak hauek dira:
1. azpifasea (0-1 hilabete): berezko egokitzeak; erreflexuak lantzea.
2. azpifasea (1-4 hilabete): jabetutako lehen egokitzeak, eskema sinpleak
eta lehen mailako erreakzio zirkularrak.
3. azpifasea (4-8 hilabete): eskema sinpleen koordinazioa, bigarren mailako
erreakzio zirkularrak eta gertakizun interesgarriak luzatzeko jokabideak.
4. azpifasea (8-12 hilabete): bigarren mailako erreakzio zirkularren
koordinazioa eta egoera berrietara aplikatzea (intentzionalitatearen
hasiera).
5. azpifasea (12-18 hilabete): hirugarren mailako erreakzio zirkularrak eta
esperimentazio aktiboa.
6.

azpifasea

(18-24

hilabete):

akzioak

barneratu

eta

lehenengo

irudikapenen agerpena.
Etapa honetan zehar eta azpifase bakoitzean garatzen diren trebetasunak
ezagutzea

funtsezkoa

da

irakaslearentzat;

izan

ere,

une

bakoitzean

haurrarengan zer espero daitekeen ulertzeko aukera eskaintzen du, harekin nola
erlazionatu eta jokatu jakiteko gakoak ematen ditu, eta hurrengo etapetan
gertatuko den adimenaren garapenaren oinarriak finkatzen laguntzen du.
Helburuak
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Aurkezten den praktika honek honako helburu hauek ditu:
-

Aldi sentsoriomotorra osatzen duten azpifaseei buruzko ezagutzak
birpasatzea.

-

Aldi sentsoriomotorrean dagoen haur baten ezaugarriak modu aplikatuan
behatu eta aztertzea.

-

Egindako behaketan ateratako datuak interpretatzea, azpifaseen teoria
oinarritzat hartuz.

Zeregina
Horretarako, bi zeregin gauzatuko dira: 1) Aldi sentsoriomotorraren azpifase
bakoitzaren ezaugarri nagusiak laburbildu, emandako testu bat oinarri bezala
erabiliz; 2) 6-24 hilabete bitarteko ume batek proposatutako jarduera sinple
batzuen aurrean duen jokabidea behatu, erregistratu eta aztertu.

Metodologia
Lehenengo zeregina gauzatzeko, hau da, azpifaseen ezaugarriak laburbiltzeko,
Bibliografia atalean aurkezten den Giménez-Dasí et al., (2008) autoreen liburuan
agertzen den informazioa erabiliko da. Zehazki, «Los inicios de la inteligencia»
kapitulua, 111-122 orrialdeak.
Bigarren zereginari ekiteko, jarraian zehazten diren parte-hartzaile eta materialak
beharko dira, eta deskribatutako prozedura jarraituko da:
Parte-hartzailea: 6-24 hilabete bitarteko ume bat.
Materialak (aipatutako hauek ala antzekoak):
- Txintxirrina.
- Askotariko objektuak: potoa bolatxo batzuekin, hutsik dagoen kutxa itxia.
- Panpina erakargarri bat.
- Kutxatxo erakargarri bat.
- Deigarriak ez diren bi trapu edo oihal berdin.
- Pantaila bat (edo kartoizko kutxa baten estalkia).
- Kuxin bat.
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- Jolas sinbolikoa eragin dezaketen jostailu batzuk (panpina, platerak,
edalontziak, koilara, orrazia, etab.).

Prozedura: haurraren portaerari ala jokabideari buruzko behaketa sistematizatua
eta idatzizko erregistroa egingo da, aurkezten zaizkion egoera hauetatik abiatuta:
Egoeren deskribapena
1. egoera. Jarri haurtxoaren ondoan txintxirrina. Aztertu txintxirrina hartzen duen eta
haren gainean egiten dituen ekintzak (begiratu, ahora eraman, astindu, etab.)
2. egoera. Haurtxoari objektu ezezagunak aurkeztu (barruan bolatxoak dituen pote
bat, hutsik dagoen kutxa itxi bat eman…) eta haren aurrean jarri, eskura. Objektuekin
egiten dituen miaketa-jokabideak aztertu, eta objektuak hartzen dituen behatu,
bereziki objektu bakoitzarekin jokabide desberdinak egiten dituen edo objektu
bakoitzari ekintza berak aplikatzen dizkion.

3. egoera. Haurtxoaren begiradaren aurrean panpina bat jarri eskura duen gainazal
baten gainean, eta pantaila batekin estali (kartoizko estalkia), panpina oztopatzeko.
Behatu ea objektua (panpina) hartzeko pantaila aldentzen duen, objektua lortzeko
inguratzen duen, edo objekturik hartzen ez duen.
4. egoera. Objektu erakargarri bat (gomazko panpina txiki bat) kuxin baten gainean
jartzeak balio dezake, umetxoak kuxina har dezan, baina ez panpina. Behatu objektua
hartzeko kuxinari tira egiten dion edo beste bide batzuetatik lortzen saiatzen den.
5. egoera. Haurtxoari hainbat jostailu eman: panpina bat, orrazi bat, edalontzia,
platera, koilara... Behatu haurtxoak eguneroko jarduerak imitatzeko eta simulatzeko
jolasak egiten dituen (bere burua edo panpina orraztea, edatea edo panpinari edaten
ematea), edo baita objektuekin ekintzak egiten dituen ere (bota, kolpatu, etab.).
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6. egoera. Jarri erakargarritasun txikiko koloretako bi oihal umetxoaren aurrean
(eskuinean eta ezkerrean). Ezkutatu kutxatxo erakargarri bat haietako baten azpian,
beti haren begien aurrean. Haurtxoak bilatu eta aurkitzen badu, ezkutatu oihal beraren
azpian eta mugitu oihalak lekuz (adib. ezkerrean zegoena eskuinera, eta alderantziz)
bere begiradaren aurrean. Behatu objektua bigarren lekuan bilatzen duen.

Behin hori guztia burututa, ondoren zehazten diren atalak barne hartzen dituen
txosten idatzi bat entregatuko da:
1) Eskemen garapenari eta objektuaren iraunkortasunari buruzko sintesia
aldi sentsoriomotorrean (emandako testuaren 111-122 orrialdeetan
oinarriturik).
2) Behatutako subjektuaren aurkezpena: adina hilabeteka, sexua, ingurunea
(familiaren maila soziokulturala, haurtzaindegira doan ala ez, ohiko
zaintzaileak, etab.)
3) Datuen erregistroa: modu antolatuan eta estilo narratiboan hartutako
oharren aurkezpena; argi eta zehatz deskribatu behar dira haurrak egoera
bakoitza aurkezten zaionean egiten dituen ekintzak.
4) Datuen azterketa: jasotako datuak interpretatzea (haurtxoaren portaeran
behatutako eskema motak, adibideekin ilustratuz eta kapitulu teorikoan
emandako datuekin argudiatuz).

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Txosten idatziak eskatutako atalen arabera egin izana: 1) Aldi
sentsoriomotorraren azpifaseei buruzko laburpena. 2) Behatutako
haurraren aurkezpena. 3) Jasotako datuen erregistroa/deskribapena. 4)
Datuen azterketa eta interpretazioa.
 Testuaz egindako laburpena zehatza eta argia izatea.
 Proposatutako egoera bakoitzean, haurraren jarduerak modu zehatz eta
ordenatuan deskribatzea.
 Behatutakoa

teorian

landutako

kontzeptuekin

lotzeko

gaitasuna

adieraztea.
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 Idazkeraren kalitatea: zuzentasun ortografiko eta gramatikala. Testuak
koherentzia eta kohesioa izatea.

Bibliografia
Giménez-Dasí, M.; Delgado, B. eta Mariscal, S. (2008). Psicología del desarrollo.
Desde el nacimiento a la primera infancia. I. lib. Mac Graw Hill.
González, A.M.; Fuentes, M.J.; De la Morena, M.L. eta Barajas, C. (1995).
Psicología del desarrollo: teoría y prácticas. Aljibe.
González Cuenca, A.M. (1997). «El desarrollo de los esquemas, la permanencia
del objeto y la imitación en el estadio sensoriomotor». In A.M. González;
M.J. Fuentes; M.L. de la Morena eta C. Barajas, Psicología del desarrollo:
teoría y prácticas, 13-39 or. Aljibe.
Papalia, D.; Wendkos, S. eta Duskin, R. (2004). Psicología del desarrollo. De la
infancia a la adolescencia. Mc Graw Hill.
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2.3. GARAPEN FISIKOA, PSIKOMOTORRA ETA PERTZEPTZIOGAITASUNAK
Justifikazioa
Praktika

honetan,

urteetako

garapen

lehenengo
fisikoa

bi
eta

psikomotorra izango ditugu aztergai.
Lehenengoari

dagokionez,

hazkundeaz

(pisua

handitzea)
fisikoarekin

gain,
lotutako

umearen

eta
giza

altuera
garapen

beste

gai

garrantzitsu bat jorratuko da: pertzepzioaren bilakaera. Pertzepzio-prozesuak
zentzumenen bidez garatzen dira. Zentzumenek objektuak eta pertsonak
ezagutzea eta haiekin elkarrekintzan aritzea ahalbidetzen dute, eta gaitasun
kognitiboak, linguistikoak, psikomotorrak, sozialak eta afektiboak garatzen
laguntzen dute. Praktika honetan kokatzea erabaki da, zentzumenek gure
garapen fisikoarekin zerikusia dutelako, baina, berez, giza garapenaren arlo
guztiei eragiten dietelako. Adibidez, haurtxoarentzat interesgarriak diren
objektuen pertzepzioak haurraren garapen psikomotorra bizkortuko du, helburu
horiek lortzeko mugitzen saiatzean; kognitiboa, bere propietateak arakatzean;
hizkuntza, helduaren arreta erakartzen duenean, haietara iristeko, eta abar
(Ridao eta López, 2011).
Erreflexuak dira beste gai garrantzitsu bat, aipatzen ari garen garapen honekin
lotuta. Erreflexu gehienak (Babinski edota ibilera automatikoa, besteak beste)
hilabete batzuetan desagertuko dira; batzuk, guztiz desagertu; beste batzuk
(ibilera automatikoa, kasu), desagertu eta hilabete gutxi batzuetara berriro
agertuko dira, baina nahitako portaera gisa (umearen lehenengo pausoak). Era
berean, erreflexu gutxi batzuk bizitza osoan zehar mantenduko dira (esate
baterako, begien kliska).
Garapen fisikoaz gain, aipatu bezala, garapen psikomotorra ere izango dugu
aztergai praktika honetan. Izan ere, aurreko guztian genetikak badu eragin
handiena, honetan ingurugiroak (eta, batez ere, giza inguruak) badu zer esanik.
Garapen psikomotorraren garrantziaz, orokorrean, eta mugimenduaren paperaz,
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konkretuki, hitz egingo dugu, umearen garapen psikologikoaren beste atal
guztiekin duen loturagatik. Haurtzaroan zentratutako hezkuntza zein psikologiako
profesionalek umearen berezko mugimenduak bere garapenean duen eragin
positiboaz hausnartzea eta ohartaraztea izango da helburu nagusia.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek honako helburu hauek ditu:
-

Jaioberriaren

erreflexuak eta

pertzepzio-sistemak bizitzako

lehen

hilabeteetan nola garatzen diren ulertzea.
-

Lehen haurtzaroan motrizitateak duen garrantzia eta haurraren garapen
psikologikoaren beste arlo batzuekin duen harreman zuzena atzematea.

-

Umeen portaeraren behaketarekin ohitzea.

-

Ikasitako kontzeptu teorikoak errealitatean antzematen ikastea.

-

Garapenaren atalen arteko elkarreraginei buruz hausnartzea.

Zeregina
Praktika honek honako zeregin hauek planteatzen ditu: 1) jarraian aurkeztuko
den behaketa-taula betetzea; 2) fitxan agertzen diren galderei erantzutea.

Metodologia
Jarduera praktikoa aurrera eramateko, honako pauso hauek jarraituko dira:
1. Moverse en libertad (Tardós eta Szanto, 1995) bideo-dokumentala
ikustea.
2. Behaketa-taula osatzea, zutabe bakoitzean gutxienez bi adibide idatziz,
bideoan oinarrituta. Bi adibide ez balira aurkituko, egin hausnarketa labur
bat, alderdi horren adibide bat zein izan litekeen eta bideoan zehar
portaera hori zergatik ezin izan den ikusi azalduz.
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BEHAKETA-TAULA
Behatu beharrekoa

Adibideak

Erreflexuak

Motrizitate fina

Motrizitate lodia

Entzumena

Dastamena

Usaimena

Ikusmena

Ukimena

Pertzepzio
intermodala
Sentsibilitate
bestibularra

3. Honako galdera hauei erantzutea, ikasgelan ikasitakoa, bideoan
ikusitako/entzundakoa eta De Truchis-en (2010) testuan irakurritakoa
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kontuan hartuz. Bibliografia atalean, sakontzen lagunduko dizuten
material gehigarriak aurkituko dituzu.
1. Chantal de Truchisek (2010) azaltzen du, haurtxo bat bere kabuz mugitzen
behatzen badugu, hemen laburbiltzen diren gauzez ohartuko garela. Irakurri
arretaz horietako bakoitza zertan datzan, eta bilatu dokumentalean horren
adibide zehatzak:
 Inoren laguntzarik gabe konpontzen da.
 Ahoz gora etzanda, haurtxo guztiak aktiboak dira.
 Manipulazio trebeak.
 Adimena.
 Esperientzia emozionalen aberastasuna.
 Barne-segurtasuna.

2. Zer eskaintzen dio umetxoari mugimendu-askatasunak? Aipatu, gutxienez, bost
ekarpen, zure erantzuna dokumentalean behatutako edota material gehigarrian
irakurritako azalpen edo adibideekin justifikatuz.

3. Imajinatu zuen gelako guraso talde batekin elkartuko zarela, haurren berezko
motrizitatearen garrantziaz hitz egiteko, zuen ikasgelan hura funtsezko alderdi
bat zergatik izango den uler dezaten. Prestatu lau/bost azalpen, ikus-entzunezko
aurkezpen batean emango zenizkieketenak; hurrengo klasean zuen ikaskideen
aurrean azalduko dituzue, haiek familia horiek balira bezala. Horretarako,
praktika honen garapenerako erabilitako dokumentala eta testua ez ezik,
bibliografia atalean aurkituko duzuen material gehigarria ere erabil dezakezue.
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Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Behaketarako gaitasuna: ikasgelan landutako kontzeptuak identifikatzea,
kontzeptu horiek behar bezala barneratu eta landu direla erakutsiz.
 Hausnarketa kritikoa: argudiaketaren kalitatea, errealitateari buruzko
gogoeta sistematikotik eta ikasgelan aztertutako edo laguntza-testuan
jasotako ikuspuntuen azterketa koherentetik abiatuta.
 Idazkeraren kalitatea: zuzentasun ortografiko eta gramatikala; testuaren
koherentzia eta kohesioa.
 Ahozko aurkezpenaren kalitatea: kontzeptu nagusiak modu ulergarri eta
erakargarrian azaltzeko gaitasuna; ahozko eta ez-ahozko komunikazioa.

Bibliografia
Chokler, M. (2011, azaroak 11). La motricidad espontánea en la infancia
[Hitzaldia].

UPV/EHU.

https://ehutb.ehu.eus/series/58c66665f82b2b77398b456b
De Truchis, C. (2010). Mientras el bebé está despierto o la libertad de
movimientos y actividades. In C. de Truchis, El despertar al mundo de tu
bebé. El niño como protagonista de su desarrollo, 81-135 or. Oniro.
Pikler, E. (1985). Moverse en libertad. Madril: Narcea.
Ridao, P. eta López, I. (2011). Desarrollo de las competencias cognitivas. In V.
Muñoz et al., Manual de psicología del desarrollo aplicada a la educación,
97-124 or. Pirámide.
Tardos, A., eta Szanto-Feder, A. (zuzendariak). (1995). Moverse en libertad
[Pelikula]. Asociación Pikler-Lóczy de Hungría.
Tardos, A., eta David, M. (2018). Del valor de la actividad libre del bebé en la
elaboración del yo. In E. Herrán (arg.), Claves de la educación PiklerLóczy. Compilación de 20 artículos escritos por sus creadoras, 347-376
or. Asociación Pikler-Lóczy de Hungría.
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2.4.

LEHEN HAURTZAROKO
ANALISIA

GARAPENAREN

ALDERDI

GUZTIEN

Justifikazioa
Garapenaren Psikologiako liburu gehienetan garapena atalka azalduta aurkitzen
dugu: garapen psikomotorra, garapen kognitiboa, hizkuntzaren garapena,
garapen sozioafektiboa… Hala ere, kontuan izan behar dugu garapena bakarra
dela, eta garapenaren arlo desberdin horiek elkarri lotuta daudela. Adibidez,
ulertu behar dugu zein garrantzitsua den garapen kognitiborako haurra bere
kabuz mugitzen hastea (adibidez, katamarka), edo zer nolako inplikazioak dituen
horrek bere garapen afektiboan (mugitzen hasten da, eta, aldi berean, bere
atxikimendu-irudietatik urruntzeko aukera du).
Beraz, nahiz eta garapena atalka aztertzea egokia izan daitekeen ikasgaia
antolatzeko eta ikasleek garapena ulertzeko modu antolatu batean, interesgarria
izango litzateke, garapenaren arlo guztiak azaldu ondoren, azken ataza bat
egitea ezagutza guztiak integratu ahal izateko.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Garapena bere osotasunean aztertzea.

-

Garapenaren atal desberdinen arteko elkarreraginei buruz hausnartzea.

-

0-2 urteen arteko garapenaren gertaera garrantzitsuenak identifikatzea.

-

Maila teorikoan landutako giza garapenaren hainbat alderdi egoera
errealetan identifikatzen ikastea.

-

Umeen portaeraren behaketarekin ohitzea.

Zeregina
Jarduera hau egiteko, aukera bi daude. Lehenengoa behaketa bat egitea da;
baina gerta daitekeenez adin horretako umerik behatzeko aukerarik ez izatea,
bigarren aukera bat aurkezten da:
1. Lehenengo aukera 0-2 urte bitarteko ume baten behaketa egitean datza.
Behaketa hori grabatu egingo da (guraso edo legezko tutorearen
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baimenarekin). Ondoren, bideoa editatu behar da, audioa gehituz, 8-10
minutuko dokumental labur gisa gera dadin. Bideoan, haurraren portaera
deskribatzeaz gain, honako hauek azaldu behar dira: zergatik egiten duen
hori, Piageten teoria jarraituz ze azpifasetan dagoen eta zergatik, nola
erlazionatzen diren garapenaren atal desberdinak, nola azaltzen duten
autore desberdinek haur baten erantzuna (adibidez, objektuaren
iraunkortasuna aztertzeko jardueren aurrean)…
2. Bigarren aukera 0-2 urteetako garapenaren mugarriei buruzko taula
betetzean

datza.

Taula

honetan

jasoko

dira

garapenaren

atal

desberdinetan izaten diren aurrerapen edo lorpen garrantzitsuenak,
horien arteko lotura modu errazagoan ikus dadin.

Metodologia
1. Lehenengo jarduera egiteko, lehenengo eta behin, ikasleak harremanetan
jarriko dira 0-2 urte arteko haurraren guraso edo legezko tutoreekin,
behaketaren helburuak eta prozedura azalduz. Gurasoen adostasuna
«Baimen informatua» dokumentuan jasoko da (ikus I. eranskina).

Behaketa egin aurretik, zer behatuko den eta nola behatuko den
planifikatuko da. Behar izango diren materialak ere prestatu beharko dira:
adibidez, objektuaren iraunkortasuna aztertzeko jostailu txiki bat
(adibidez, pilota bat), eta mantatxo edo zapi bat estaltzeko.

Behaketaren egunean kontuan izan beharreko alderdiak:


Haurraren nahiak errespetatu: umeak jarduera bat egin nahi ez badu, ez
dugu behartuko.



Haurraren erritmoak errespetatu: behaketak ahalik eta gutxien izan behar
du inbaditzailea.



Haurra seguru sentitzen dela ziurtatu behar dugu: guraso edo legezko
tutoreak hurbil egotea komeni da, eta haurra testuinguru ezagun batean
egotea.
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Grabazioa egin ondoren, bideoa editatuko da: zatirik argienak hartu,
ordenatu eta audioa sartu. Audioan hizkuntza egokia eta argia erabili
behar da, haurraren portaera desberdinak azalduz eta teorian oinarrituz.

2. Bigarren jarduera egiteko, ondoren agertzen den taula beteko da, lauki
bakoitzean

adin

eta

garapenaren

atal desberdinetako

ezaugarri

garrantzitsuenak azalduz.

Garapen
psikomotorra

Garapen
kognitiboa

Garapen
sozioafektiboa

Hizkuntzaren
garapena

3
hilabete

6
hilabete

9
hilabete

12
hilabete

18
hilabete

24
hilabete

Ebaluazio-irizpideak
Lehenengo jarduera ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:

 Garapenaren atal desberdinak azaltzea eta horien arteko lotura egitea.
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 Bideoa ondo azalduta egotea: edukiak ondo antolatuta, hizkuntza eta
terminologia egokiarekin.
 Azalpenak argudiatuta egotea, oinarri teoriko sendoarekin. Behatutakoa
teorian landutako kontzeptuekin lotzeko gaitasuna adieraztea.

Bigarren jarduera ebaluatzeko, honako irizpide hauek izango dira kontuan:
 Garapenaren atal desberdinak azaltzea eta horien arteko lotura egitea.
 0-2 urte arteko garapenaren une garrantzitsuenak identifikatzea.
 Hizkuntza eta terminologia egokia erabiltzea.

Bibliografia
Giménez-Dasí, M.; Delgado, B. eta Mariscal, S. (2008). Psicología del desarrollo.
Desde el nacimiento a la primera infancia. I. lib. Mac Graw Hill.
Palacios, J.; Marchesi, A. eta Coll, C. (2008). Desarrollo psicológico y educación.
1. Psicología evolutiva. Alianza editorial.
Papalia, D.; Wendkos, S. eta Duskin, R. (2004). Psicología del desarrollo. De la
infancia a la adolescencia. Mc Graw Hill.
Shaffer, D.R. (2000). Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia.
Thomson.
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3. BIGARREN
HAURTZAROA
(2-6 URTE)
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3.1. GRAFOMOTRIZITATEA

Justifikazioa
2 eta 6 urte bitarteko umeen
garapen

psikomotorraz

garenean,

ari
eta

psikomotrizitatean
zentratuz,

arinean

badaude

jarduera

nagusi

bi

umeen

eskola-bizitzan
psikomotrizitate
zerikusi

handia

honekin
dutenak:

marrazketa eta idazketa. Praktika honek lehenengoa izango du aztergai.
Umeen marrazkien bilakaera etapa desberdinetatik pasatu ohi da, haien
lehenengo trazuak benetako irudikapen sinboliko eta errealista bihurtu bitartean.
Praktika honetan, maila teorikoan ikasitako etapa eta ezaugarri horiek behatuko
dira Haur Hezkuntzako geletako umeen marrazkietan.
Gainera, umeen marrazkien garrantziaz hausnartuko da. Marrazketak faktore
desberdinen

arteko

interakzioa

islatzen

du;

hala

nola,

aipatutako

psikomotrizitatea, gaitasun kognitiboa edota umeen egoera emozionala, besteak
beste. Ildo horretan, garrantzitsua da umeekin lan egin dezaketen etorkizuneko
profesionalek gai honi buruzko ezaguera izatea, maila teoriko zein praktikoan,
eta horri buruzko hausnarketa sakona egitea.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Maila teorikoan landutako giza garapenaren hainbat alderdi egoera
errealetan identifikatzen ikastea.

-

2 eta 6 urte bitarteko umeen garapen psikologikoarekin —eta, zehazki,
grafomotrizitatearen garapenarekin— trebatzea.
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-

2 eta 6 urte bitarteko umeen grafomotrizitatearen bilakaera ezagutzea,
haurraren garapen psikologikoaren beste arloekin eta Haur Hezkuntzako
maisu/maistra baten jarduera profesionalarekin duen harremanaz
ohartuz.

Zeregina
Praktika honetan bi zeregin izango dira: 1) 2 eta 6 urte bitarteko umeen
marrazkiak

eskuratzea,

haien garapen psikomotorra

—eta, konkretuki,

grafomotrizitatearen garapena— konparatu ahal izateko; 2) praktikaren txostena
osatzea.

Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Baimenak eskatzea (ikus I. eranskina).
2. Haur Hezkuntzako gelak bisitatzea eta bertan marrazkiak eskatzea.
Komenigarria da adin bakoitzeko gutxienez bi marrazki aztertzea.
Horretarako, eta taldeka egingo denez lana, talde bakoitzak adin bateko
gela bisita dezake, eta gero marrazkiak banatu. Esate baterako, talde
batek 2 urteko gela bisitatzen du, eta bertan ume guztien marrazkiak
jasotzen ditu, gero fakultatean beste taldeekin partekatu ahal izateko;
horrela, talde bakoitzak bisita bakarra eginez, guztiek adin bakoitzeko bi
marrazki desberdin izango dituzte.
3. Txosten zientifikoa egitea, honako atal hauekin:

1. 2 eta 6 urte bitarteko umeen garapen grafomotorrari buruzko errebisio
teoriko laburra.
2. Metodologia
a) Ume parte-hartzaileak
b) Prozedura
3. Marrazkien aurkezpena (eskaneatuta) eta horien azterketa, lehenengo
atalean egindako errebisio teorikoa kontuan hartuz.
4. Ondorioak
5. Erreferentzia bibliografikoak
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Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek izango dira kontuan:
 Errebisio teorikoaren kalitatea (bilatutako informazioa sakona eta
esanguratsua izatea; ondo idatzita eta aurkeztuta egotea).
 Behaketarako gaitasuna. Ideien arteko loturak, teoria eta praktika
erlazionatzea, adibideak ematea.
 Hausnarketaren

sakontasuna/kalitatea.

Zentzu

kritikoa.

Balorazio

kritikoaren edukia eta argudioak emateko gaitasuna.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa, APA araudia.

Bibliografia
Berger, K.S. (2016). La primera infancia: el desarrollo biosocial. In K.S. Berger
(arg.), Psicología del desarrollo. Infancia y adolescencia, 225-255 or.
Editorial Médica Panamericana.
Candau,

X.

eta

Ríos,

M.

(2011).

«Desarrollo

de

las

competencias

psicomotrices». In V. Muñoz et al., Manual de psicología del desarrollo
aplicada a la educación, 77-96 or. Pirámide.
Ramiro, P.; Navarro, J.I.; Vera, J. eta Menacho, I. (2016). El desarrollo
psicomotor en educación infantil y primaria. In C. Martín & J.I. Navarro
(koord.), Psicología evolutiva en Educación Infantil y Primaria, 113-134 or.
Pirámide.
Rigal, R. (2006). Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y
Primaria. Inde.
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3.2. HIZKUNTZAREN GARAPENA
Justifikazioa
Hizkuntza da etapa honetako lorpen garrantzitsuenetarikoa. 2 urteko umeek
esaldi

motz

telegrafikoak

eta

erabiltzen

badituzte ere, 6 urterako
gai asko uler ditzakete, eta
horiei buruz hitz egin ere
bai (Berger, 2016).
Umeen

hiztegian

hitz

berriak gehitzen doaz, oso
modu azkarrean gainera.
Batez beste, 2 urteko umeek 500 hitz inguru dakizkite; 6 urtekoek, aldiz, 10.000
inguru (Herschensohn, 2007).
Denbora-tarte horretan, hainbat garapen-une gertatuko dira, umeen hizkuntzaren
garapena zehaztuko dutenak eta garapen horren atal desberdinen arabera sailka
daitezkeenak:


Garapen fonologikoa.



Garapen semantikoa.



Garapen morfosintaktikoa.



Garapen pragmatikoa.

Alderdi horiek guztiak maila teoriko batean ezagutu eta gero, praktika honetan
aukera izango da alderdi horiek inguru errealetan behatzeko eta horiei buruz
hausnarketa egiteko. Hori guztia lagungarria izango da etapa honetako umeekin
lan egingo duten profesionalentzat; izan ere, aukera emango die umeen
hizkuntzaren garapenaren fase desberdinak edota espero daitezkeen akatsak
(kezkatzeko arrazoia izan beharrean, garapen osasuntsu eta normala gertatzen
ari den seinale direnak) ezagutzeko, besteak beste.
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Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

2 eta 6 urte bitarteko hizkuntzaren garapenaren mugarri nagusiak
ezagutzea.

-

2 eta 6 urte bitarteko umeen garapen psikologikoa behatzen ohitzea.

-

Ikasgelan ikuspuntu teoriko batetik jorratu diren garapenaren alderdiak
identifikatzea: ezagutza teorikoak kasu errealen analisian aplikatzea.

-

Hizkuntzak eskola-eremuan duen garrantzia ulertzea.

-

Adin desberdinetako (2-6 urte) umeen hizkuntza-garapena alderatzea.

Zeregina
Praktika honetan hiru zeregin izango dira: 1) umeen hizkuntza-garapena
ebaluatzeko behaketa-taula bat prestatzea; 2) 2 eta 6 urte bitarteko umeen
behaketak egitea; 3) praktikaren txostena osatzea.

Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. 2-6 urte bitarteko hizkuntzaren garapenari buruzko laburpen teoriko bat
prestatzea, hizkuntzaren osagai desberdinen bilakaera biltzen duena.
2. Maila teorikoan landutako 2-6 urte bitarteko hizkuntzaren osagai
desberdinen alderdi garrantzitsuenak biltzen dituen behaketa-taula bat
sortzea. Horretarako, eta beharrezkoa balitz, irakaslearen laguntzaz eta
orientazioaz gain, Bibliografia atalean aurkituko diren erreferentziak erabil
daitezke.
3. Baimenak lortzea (ikus I. eranskina).
4. Ume bakoitzarekin (gutxienez 2-6 urte bitarteko eta adin desberdinetako
bi ume) behaketa bat egitea. Behaketa horiek ingurugiro naturalean izan
daitezke,

eta

inongo

kontsignarik

gabe;

edota

aldez

aurretik

prestatutakoak ere bai (esate baterako, umeari marrazkiak besterik ez
dituen ipuin bat konta dezan eskatuz).
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5. Sortutako behaketa-taulak jasotako datuekin betetzea.
6. Jasotako datuak aztertzea, maila teorikoan ikasitakoaren arabera.
Hemen, ume bakoitzaren datuen azterketa egiteaz gain (zer esan
dezakegu ume horren hizkuntzaren garapenari buruz horren alderdi
nagusietako bakoitzean), komenigarria litzateke bien arteko konparaketak
egitea ere: desberdintasunak aurki daitezke bien artean? Zertan? Zein
izan daiteke desberdintasun horien arrazoia?
7. Aurreko guztia kontuan hartuz, txosten zientifikoa egitea, honako atal
hauekin:

1. 2 eta 6 urte bitarteko umeen hizkuntzaren garapenari buruzko
berrikuspen teoriko laburra
2. Praktikaren garapena
a) Ume parte-hartzaileak
b) Prozedura
c) Datuen jasoketa (behaketa-tauletan aurkeztuz)
d) Datuen azterketa, maila teorikoan landutakoan oinarrituz
3. Ondorioak
4. Erreferentzia bibliografikoak

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Berrikuspen teorikoaren kalitatea (bilatutako informazioa sakona eta
esanguratsua izatea; ondo idatzita eta aurkeztuta egotea).
 Behaketa-taulen kalitatea. Landutako kontzeptu nagusiak agertzea.
 Behaketarako gaitasuna. Ideien arteko loturak, teoria eta praktika
erlazionatzea, adibideak ematea.
 Hausnarketaren

sakontasuna/kalitatea.

Zentzu

kritikoa.

Balorazio

kritikoaren edukia eta argudioak emateko gaitasuna.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa, APA araudia.
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3.3. JOLASAK ETA JOSTAILUAK
Justifikazioa
Jakina denez, haurtzaroko jolasak eta haurrek garai horretan erabiltzen dituzten
jostailuak, dibertimendurako eta denbora-pasa bezala erabiltzeaz gain, oso
baliagarriak izan daitezke garapenaren eremu desberdinak sustatzeko.
Xehetasunez aztertuz gero, egiaztatu da jolas batzuek bereziki sustatzen
dituztela beste haur edota helduekiko interakzio sozialak; beste batzuek, berriz,
beren emozioak ezagutzen, emozioen kontrola hobetzen eta sentsazio berriak
esperimentatzen laguntzen diete. Jostailu batzuek, halaber, aukera ematen diete
beren trebetasun motorrak, oreka, koordinazioa edo muskuluen kontrola
garatzeko; eta, azkenik, hizkuntza-arloa bultzatzen dutenak ere baditugu,
hiztegiaren ezagutza areagotzen eta/edo hizkuntza-egitura jakin batzuen
ezagutza eta ahozko adierazpen orokorra sustatzen dutenak.
Egia da horietako askok hainbat eremu aldi berean garatzen laguntzen dutela,
eta ezin direla hain argi kategorizatu.
Praktika honek 2-6 urte bitarteko haurren garapen-eremuak sustatzeko jolas edo
jostailu egokiei buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu.
Horri guztiari buruzko ezagutza izatea bereziki baliagarria da irakaslearentzat;
izan ere, irakasleek parte hartzen dute haurrek ikasgelan eskura dituzten
jostailuak aukeratzen, baita eskolan haientzat proposatzen diren jolas edo
dinamiketan ere. Horregatik, funtsezkoa da adin bakoitzean zer erabilgarritasun
eta konbentzio dituzten jakitea.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hau du:
-

Jolasen

eta

jostailuen

bidez,

3-6

urte

arteko

etapan

garapen

psikologikoaren atalak nola susta daitezkeen lantzea.
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Zeregina
Horretarako, zeregin bakarra gauzatuko da. Ikasleei taula bat aurkeztuko zaie,
non haurraren garapenaren atalik garrantzitsuenak agertuko baitira; bertan,
eskatzen zaien informazioa bete beharko dute, aurretik horretarako aproposak
diren jostailuen aukeraketa bat eginez.

Metodologia
Ikasleak talde txikietan bilduko dira. Jarduerari hasiera emateko, ondoren
agertzen

den

taula

aurkeztuko

zaie.

Bertan,

garapenaren

lau

atal

garrantzitsuenak agertzen dira islatuta (psikomotrizitatea, hizkuntza, garapen
kognitiboa eta garapen sozioafektiboa), eta, jarraian, atal horietako bakoitza
sustatzeko aproposak izan daitezkeen jostailuen deskribapena egiteko lekua.
Jostailuen deskribapena emandako epigrafe batzuk kontuan hartuz egin beharko
da: «urteak/urte-tartea», non jostailua zehazki zein adinetan erabiltzeko den
aproposa adierazi beharko baita; «ezaugarrien deskribapena eta erabiltzeko
era», zeinetan jostailua nolakoa den eta harekin nola jolastu behar den azaldu
beharko baita; «garapenaren atal hori sustatzeko egokitasuna», non modu
zehatzean jostailuak atal hori nola eta zergatik bultzatzen duen argudiatu behar
baita (hau da atalik inportanteena); eta, amaitzeko, «bestelako atalen bat
sustatzeko

egokitasuna»,

zeinetan,

aurreko

epigrafean

seinalatutako

garapenaren atalaz gain, besteren bat bultzatzeko aproposa den azaldu beharko
baita. Horrez gain, jostailuaren argazki ala marrazki bat jartzeko toki bat ere
badago.
Guztira 12 jostailu aurkeztuko dira (hiru jostailu garapen-eremu bakoitzeko).

TAULA
Jarraian, jarduera gauzatzeko taula agertzen da. Gehiegi ez luzatzearren, arlo
psikomotorra islatzen da soilik, eta jostailu bakar bat aurkezteko lekua; hala ere,
garapen-eremu bakoitzarekin taula bera sortu beharko da, 12 jostailuak
aurkezteko aukera izanik.
50

ARLO PSIKOMOTORRA
1. JOSTAILUA: (izena)
Urteak/urte-tartea
Ezaugarrien deskribapena
eta erabiltzeko era
Garapenaren atal hori
sustatzeko egokitasuna
(justifikazioa)

Bestelako atalen bat
sustatzeko egokitasuna

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek izango dira kontuan:
 Aukeratutako jostailuak dagokien eremuan ondo kokatuta egotea eta
askotarikoak izatea.
 Taula

erabat

osatuta

entregatzea,

eta

aukeratutako

jostailuak

aurkeztutako irizpide/epigrafeen arabera ondo deskribatuta egotea.
 «Garapenaren

atal

hori

sustatzeko

egokitasuna»

epigrafeetan

idatzitakoaren zuzentasuna eta sakontasuna.
 Idazkeraren kalitatea: zuzentasun ortografiko eta gramatikala. Testuak
koherentzia eta kohesioa izatea.

Bibliografia
Carreras, M.R.; Navarro, J. eta Martín, C. (2015). El juego en Educación Infantil
y Primaria. In J.I. Navarro eta C. Martín (koord.), Psicología de la
educación para docentes. Pirámide.
Giménez-Dasí, M.; Delgado, B. eta Mariscal, S. (2008). Psicología del desarrollo.
Desde el nacimiento a la primera infancia. I. lib. Mac Graw Hill.
Ortega, R. (1996). El juego en la educación primaria. The role of play in primary
school,

Culture

and

Education,

8(1),

115-128,

DOI:
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Pecci, M.C.; Herrero, T.; López, M. eta Mozos, A. (2015). «El juego en el
desarrollo infantil». In M.C. Pecci, T. Herrero, M. López eta A. Mozos, El
juego infantil y su metodología, 29-50 or. McGrawHill.
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3.4. ADIMENAREN TEORIA
Justifikazioa
Adimenaren teoria kontzeptuak besteei egoera mentalak egozteko gaitasunari
egiten dio erreferentzia. Besteekin elkarreraginean ari garenean, etengabe
egozten dizkiegu asmoak, sinesmenak, usteak, oroitzapenak... haien jokabideak
interpretatzeko. Horregatik dira hain konplexuak gure harreman sozialak, eta
askotan izaten ditugu gaizki-ulertuak, susmoak, engainuak eta abar, besteen
gainean eraikitzen ditugun egozpenen fruitu besterik ez direnak.
Gaitasun hori bigarren haurtzaroan hasten gara garatzen, eta gure garapen
kognitiboaren eta sozioafektiboaren ezaugarri garrantzitsu bat da. Garapen
kognitiboa, gaitasun mental batzuk garatu behar ditugulako (egozentrismoa
gainditu eta nire ikuspuntutik at besteek beste ikuspuntu batzuk izan ditzaketela
onartu) eta horrek harreman sozialak erraztuko dizkigulako (besteek beste, iritzi,
ezagutza, sentipen… batzuk izan ditzaketela onartzea).
Adimenaren teoria aztertzeko frogarik ezagunena «Sally eta Anaren istorioa» da
(gaztelaniaz dauden testuetan «Carmen y Ana» bezala ere aurkituko dugu),
sinesmen faltsuak beste batzuei egozteko gaitasun kognitiboa neurtzen duena.
Ume bati honako istorio hau kontatzean datza:
1.
Sallyk saskitxo bat du, eta pilota bat
sartu du barruan.
2.

Sally gelatik badoa.

3.
Anak saskitxotik pilota atera du, eta kaxa
batean sartu du.
4.
Sally bueltatzen denean, non bilatuko du
pilota?

Autism: Explaining the Enigma (Frith, 1989). Illustrator: Axel Scheffler.

Umeei ez zaie zuzenean eskatzen Sallyk zer pentsatzen duen esatea, baizik eta
zer egingo duen; hau da, bere portaera aurresatea, zeren eta portaera bat
aurresateak inferentzia mentalista bat egitea baitakar. Horrela, haurra bere
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ezagutzetatik «dezentratzeko» gai bada, ikuspuntu ez-egozentriko batetik,
erantzun zuzena emango du, eta Sallyren portaera aurresango du: saskitxoan
bilatuko duela, Sallyk ez dakielako Anak pilota lekuz aldatu duela. 4-5 urte bete
arte, haurrek zailtasunak dituzte adimenaren teoria eskatzen duten zereginak
behar bezala ebazteko.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Adimenaren teoria zer den ulertzea.

-

Adimenaren teoria 2-6 urte arteko umeengan aztertzeko moduak
ezagutzea.

-

Adimenaren teoria garapenaren alderdi desberdinetan nola islatzen den
aztertzea.

-

Adin desberdinetako (2-6 urte) umeen adimenaren teoriaren garapena
alderatzea.

-

Umeen portaeraren behaketarekin ohitzea.

Zeregina
Praktika honetan zeregin bi egingo dira: 1) adin desberdinetako haurrek
adimenaren teoria garatu duten ala ez aztertzea, jarduera desberdin bi eginez;
2) praktikari buruzko txostena egitea.

Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Ikasgaiko bibliografia erabiliz, adimenaren teoria zer den laburki azaldu.
Garrantzitsua izango da azalpen guztiak behar bezala erreferentziatuak
egotea.
2. 2-3 urte eta 5-6 urte bitarteko ume biri honako ariketa biak egin (ume biek
ezin dute elkarrekin egon, erantzunak ez baldintzatzeko):
a) Lehenengo eta behin, Sallyren eta Anaren istorioa kontatuko zaie.
Horretarako, marrazkiak edo panpinatxoak erabil daitezke,
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ziurtatuz haurrek ondo ulertu dutela zer den gertatzen dena
istorioan. Istorioa kontatu ondoren, galdera hauxe egingo zaie:
«Non bilatuko du pilota Sallyk? Zergatik?» Umeen erantzunak
erregistratuko dira.
b) Ume bakoitzari eskatuko zaio jostailu batekin nola jolasten den
azaltzea. Adibidez, matrioxka errusiarrak. Garrantzitsua da haurrak
argi izatea guk ez dakigula jolas horretan jolasten eta azaldu egin
behar digula. Hau da, «ez dakien baten azalean» jartzeko
ahalegina egin beharko du, egozentrismoa gaindituz eta bere
hizkuntza

egokituz.

Umeak

emandako

azalpen

guztiak

erregistratuko dira.
3. Praktikaren txostena egin, honako atal hauekin:

1. Marko teorikoa: zer da adimenaren teoria?
2. Praktikaren garapena
a) Ume parte-hartzaileak
b) Materiala
c) Prozedura
3. Emaitzak (subjektuen erantzunak/jokabideak deskribatu)
4. Ondorioak (lortutako emaitzak, teoriarekin alderatu)
5. Bibliografia

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek izango dira kontuan:
 Jarduerak modu egokian egitea.
 Teoriaren eta praktikaren arteko lotura egitea.
 Hausnarketaren sakontasuna/kalitatea. Zentzu kritikoa.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa.
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 Zuzenketa testuan aipatzeko moduan eta erreferentzia bibliografikoak
egiterakoan (APA araudia).

Bibliografia
Baron-Cohen, S.; Tager-Flusberg, H. eta Cohen, D.J. (2000). Understanding
other minds: Perspectives from developmental cognitive neuroscience.
Oxford University Press.
Giménez-Dasí, M.; Delgado, B. eta Mariscal, S. (2008). Psicología del desarrollo.
Desde el nacimiento a la primera infancia. I. lib. Mac Graw Hill.
Frith, U. (1989). Autism: Explaining the Enigma. Blackwell Buplishing.
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4.

ESKOLAKO URTEAK
(6-12 URTE)
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4.1. GARAPEN KOGNITIBOA (ETAPA BIEN KONPARAKETA)
Justifikazioa
Aurreko blokean haurren garapen
kognitiboa fase preoperazionalean
zegoela ikusten bagenuen, orain
eragiketa zehatzetan sartuko gara.
Piageten

arabera,

preoperazionaletik
zehatzen

fasera

pertzepzioaren

mende

fase
eragiketa
igarotzeko,
egotetik

logikaren mende egotera igaro behar da, nahiz eta, ikusiko dugunez, logika hori
oraindik ere egoera zehatzetan ardaztuta egon. Urrats batzuk falta dira oraindik
egoera hipotetiko/abstraktuetan ere modu logikoan arrazoitzeko gai izateko;
Piageten esanetan eragiketa formalen fasea izango litzateke hori.
Nolanahi ere, eta oraindik garatzen jarraitu behar badu ere, egia da haurren
garapen kognitiboak izugarrizko aldaketak izaten dituela bi etapa edo fase horien
artean, eta horixe izango da, hain zuzen ere, lan honen helburu nagusia:
testuinguru errealetan egiaztatzea nola eboluzionatzen duten haurrek Lehen
Hezkuntzako etapan, ikuspuntu kognitibotik, Haur Hezkuntzako etaparekin
alboratuz.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Maila teorikoan landutako giza garapenaren hainbat alderdi egoera
errealetan identifikatzen ikastea.

-

2-6 eta 6-12 urte bitarteko umeen garapen psikologikoarekin —eta,
zehazki, garapen kognitiboarekin— trebatzea.

-

Ezagutza teorikoak egoera errealak aztertzeko erabiltzea.

59

Zeregina
Praktika honetan bi zeregin izango dira: 1) 2-6 eta 6-12 urte bitarteko umeekin
datu-jasoketa erreala egitea; 2) praktikaren txostena osatzea.

Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Fuentes (1997) egilearen testua irakurtzea, datu-jasoketa egiteko eredu
moduan erabiliko baita.
2. Baimenak eskatzea (ikus I. eranskina).
3. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako gelak bisitatzea eta bertan
datuak

jasotzea

(aipatutako

testuan

azaltzen

denari

jarraituz).

Komenigarria da gutxienez etapa bakoitzeko bost umeren datuak
jasotzea.
4. Txosten zientifikoa egitea, honako atal hauekin:

1. Etapa hauetako garapen kognitiboari buruzko errebisio teoriko laburra.
2. Praktikaren garapena
a) Ume parte-hartzaileak
b) Prozedura
c) Erantzunak
d) Datuen azterketa, teoria kontuan hartuz
3. Ondorioak
4. Erreferentzia bibliografikoak

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Errebisio

teorikoaren

kalitatea

(bilatutako

informazioa

sakona

eta esanguratsua izatea; ondo idatzita eta aurkeztuta egotea).
 Behaketarako gaitasuna. Ideien arteko loturak, teoria eta praktika
erlazionatzea, adibideak ematea.
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 Hausnarketaren

sakontasuna/kalitatea.

Zentzu

kritikoa.

Balorazio

kritikoaren edukia eta argudioak emateko gaitasuna.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa, APA araudia.

Bibliografia
Aguilar, M.; Carreras, R.; Navarro, J.I. eta Martín, C. (2016). El desarrollo
cognitivo en educación infantil. In C. Martín eta J.I. Navarro (koord.),
Psicología evolutiva en Educación Infantil y Primaria, 135-154 or.
Pirámide.
Aguilar, M.; Navarro, J.I.; Menacho, M.I. eta Martín, C. (2016). El desarrollo
cognitivo en educación primaria. In C. Martín eta J.I. Navarro (koord.),
Psicología evolutiva en Educación Infantil y Primaria, 175-197 or.
Pirámide.
Fuentes, M.J. (1997). Del pensamiento preoperatorio a las operaciones
concretas: las tareas operatorias. In A.M. González, M.J. Fuentes, M.L. de
la Morena eta C. Barajas, Psicología del desarrollo: teoría y prácticas, 129140 or. Aljibe.
Ridao, P. eta López, I. (2011). Desarrollo de las competencias cognitivas. In V.
Muñoz et al., Manual de psicología del desarrollo aplicado a la educación,
97-123 or. Pirámide.
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4.2. OPERAZIO ZEHATZEN ALDIA
Justifikazioa
Piaget autorearen garapen kognitiboaren etapak jarraituz, 7 eta 11 urte bitarteko
haurrak «eragiketa zehatzen aldia»ren barnean murgilduta daude. Aurreko
garaiarekiko aldaketa kognitiborik garrantzitsuena da pentsatzeko modu berri bat
garatzen dela, haurrari logikan oinarritutako eragiketa mentalak egiteko aukera
ematen diona, logika hori berehalako errealitate zehatzean oinarritzen bada ere.
Izan ere, haurrek, une horretatik aurrera eta, besteak beste, beren ikuspuntutik
aldenduta, itxura eta errealitatea bereizten hasi edo ekintza bat mentalki irauli
ahal izango dute.
Gaitasun berri horietako batzuei esker, haurrak eragiketa kognitibo nagusi hauek
egin ditzake:
-

Kontserbazioa. Hau da, objektuek propietate aldaezinak dituztela ulertzea,
nahiz eta itxuran aldaketa hutsalak gertatu.

-

Sailkapena. Hau da, objektuak antzekotasun-irizpide jakin baten arabera
multzokatzea, eta, era berean, gai izatea objektuak hierarkikoki
ordenatzeko gaindiko eta mendeko klaseetan edo kategoriatan.

-

Seriazioa. Elementu multzo bat dimentsio baten arabera antolatzea, izan
beharreko objektuen arteko desberdintasunak kontuan hartuta.

Eragiketa zehatz horietako bakoitza pixkanaka menderatzen da etapan zehar.
Adibidez, sailkapena adibidetzat hartzen badugu, lehenengo eta behin, haurrek
objektuak ezaugarri ala irizpide baten arabera sailkatzeko gaitasuna eskuratzen
dute, gero ezaugarri biren ala gehiagoren arabera, eta, azkenik, sailkapen mota
konplexuagoak egiteko gai dira (azpiklase bat klase handiago baten barruan
dagoela ulertzea dakartenak, alegia).
Praktika hau hiru eragiketa zehatz horiek etapa honetan duten garapena
errepasatzeko pentsatuta dago.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
63

-

Eragiketa zehatzak (kontserbazioa, sailkapena eta seriazioa) berrikustea.

-

Kontserbazio, sailkapen eta seriazioaren garapenean eragina duten
alderdiak identifikatzen jakitea, eta, horiek kontuan hartuz, arrazoitzea.

Zeregina
Honetarako, zeregin bakarra gauzatuko da. Ikasleei ariketa desberdinak
aurkeztuko zaizkie haurrekin eragiketa zehatzak lantzeko (kontserbazioa,
sailkapena eta seriazioa), eta horiek zailtasun-mailaren arabera ordenatu
beharko dituzte (errazenetik zailenera), teorian landutakoa kontuan hartuz eta
emandako ordenaren inguruko argudioak emanez.

Metodologia
Lehenik eta behin, ikasleek zeregina banaka pentsatuko dute (ikusi beherago
proposatutako ariketak). Bigarrenik, talde txikietan, bakoitzak proposatutako
ordena argudiatuko du adostasun batera helduz. Azkenik, pentsatutakoa idatziz
azaldu eta entregatuko dute.

ARIKETAK
Jarraian, eragiketa zehatzak lantzeko zenbait jarduera agertzen dira. Lehenengo
banaka eta gero talde txikietan lan eginez, a) saiatu ariketa bakoitza zein
eragiketa zehatzi dagokion identifikatzen (kontserbazioa, sailkapena, seriazioa),
eta b) idatzi eragiketa zehatz horren zein alderdi espezifiko lantzeko balio duen
ariketa bakoitzak (adib. kontserbazioaren barnean, kantitatearen kontserbazioa
lantzen du, edo, sailkapenaren barnean, sailkapen sinplea lantzen du). Arrazoitu
horren guztiaren zergatia.


Bost txartel desordenatu aurkezten dira, landare baten hazkunde fase
desberdinak erakusten dituztenak. Haurrari eskatzen zaio txartelak
ordenatzeko landarearen bizitzaren hasieratik, landarea erabat loratu arte.
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Neskato bati hondartzan maskorrak hartzeko eskatzen zaio, beirazko
ontzi txiki bat betetzeko, baina hautsita ez daudenak bakarrik; hautsita
daudenak plastikozko poltsa batean sartuko ditu, ondoren botatzeko.



Bi mandarina zurituta aurkezten dira, berdin-berdinak. Balantza batean
jartzen dira, haurrak berdin pisatzen dutela ikus dezan. Ondoren,
mandarinetako bat gabiraietan banatzen da, eta haurrari galdetzen zaio
ea biek berdin pisatzen jarraitzen duten edo batek gehiago pisatzen duen
besteak baino.



Neskato bati bi lokarri berdin-berdin luzatuta erakusten dizkiogu, eta
luzera bera duten ala ez galdetuko diogu. Bere erantzuna jaso ondoren,
bere aurrean, bati korapilo bat egiten diogu eta berriro bestearen ondoan
jartzen dugu. Jarraian, luzera bera duten edo bata bestea baino luzeagoa
den galdetuko diogu berriro.



Hainbat forma eta koloretako piezak eskaintzen zaizkio ume bati (biribilak,
karratuak eta triangeluarrak, eta zuriak, gorriak eta berdeak). Vennen
diagrama bat marrazten da, non, eremu zirkular batean, irudi zuri guztiak
jarri behar baitira, beste eremu zirkular batean karratuak, eta,
elkargunean, bi irizpideak betetzen dituztenak.
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Haur bati adin desberdinetako pertsonen marrazkiak aurkezten zaizkio,
gizabanakoen adina kontuan hartuta ordenatu ditzan. Amaitzen duenean,
beste bi pertsonaren irudiak eskaintzen zaizkio, seriea hautsi gabe banaka
sartzeko gai den ikusteko.



Haur bati txartel hauek aurkezten zaizkio, eta komunean zerbait dutenak
elkarrekin jartzeko eskatzen zaio: 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300.



Neskato bati bi gaileta berdin aurkezten zaizkio, eta horietako bat birrindu
eta bere apur guztiak plater handi batean barreiatzen ditugu. Gero,
platerean eta gailetak xehatu gabe gaileta kantitate bera dagoen
galdetuko diogu, edo tokiren batean gaileta kantitate handiagoa dagoen.



Haur bati kolore eta tamaina ezberdineko zenbaki piezak erakusten
zaizkio. Zerbait komunean duten piezekin taldeak egiteko eskatzen zaio.
Gero, taldeak desegin eta beste batzuk sortzeko eskatzen zaio, baina
beste ezaugarri bat kontuan hartuta. Beste ezaugarri bat kontuan hartuta
sailkatzen baditu, sailkatzeko beste modurik ba ote dagoen galdetzen
zaio.



Neskato bati kolore ezberdineko irudiak erakusten zaizkio, eta tonuaren
arabera ordenatu behar ditu; hau da, piezak berdin-berdinak dira, baina
grisen eskalaren parte dira. Horretarako, kontuan hartzen da tonuek
bisualki hautemangarriak izan behar dutela.



Haur bati gizon eta emakumeen marrazki desberdinak erakusten zaizkio
(emakumeen lau irudi eta gizonen bi). Pertsona baino emakume gehiago
dauden galdetzen zaio. Ondoren, txakurren zortzi irudi gehitzen dira, eta
berriro galdetzen zaio ea txakur edo izaki bizidun gehiago dauden.



Haur bati bi aulki desberdinen marrazkiak aurkezten zaizkio (A aulkia eta
B aulkia). Ondoren, galdera hauek egiten zaizkio: zein da handiena?
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(Demagun «B» erantzuten duela). Orduan, B aulkia A baino handiagoa
bada, A aulkia B aulkia baino txikiagoa da?

A aulkia

B aulkia

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek izango dira kontuan:
 Ariketak operazio zehatz bakoitzaren barnean kokatzen jakitea.
 Ariketa bakoitzak operazio zehatz bakoitzaren zer alderdi espezifiko
lantzen duen modu egokian identifikatzea.
 Emandako erantzunak modu egokian eta teorian oinarrituz argudiatzeko
gaitasuna erakustea.
 Idazkeraren kalitatea: zuzentasun ortografiko eta gramatikala. Testuak
koherentzia eta kohesioa izatea.

Bibliografia
Córdoba, A.I. (2009). Desarrollo cognitivo. In Córdoba, A.I., Descals, A. eta Gil,
M.D. Psicología del desarrollo en la edad escolar. 89-116 or. Pirámide.
Gomez, I. (2008). Desarrollo cognitivo y lingüístico. In B. Delgado (2008).
Psicología del desarrollo. Desde la infancia a la vejez. 3-33 or. Mac Graw
Hill.
Matí, E. Procesos cognitivos básicos y desarrollo intelectual entre los 6 años y la
adolescencia. In J. Palacios eta A. Marchesi. Desarrollo psicológico y
educación. 1. Psicología evolutiva, 329-354 or. Alianza
Ridao, P. eta López, I. (2011). Desarrollo de las competencias cognitivas. In V.
Muñoz, Manual de psicología del desarrollo aplicado a la educación, 97123 or. Pirámide.
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4.3. SOZIOGRAMA
Justifikazioa
Test soziometrikoa edo soziograma talde baten barruan ezartzen diren erlazioak
behatzeko eta aztertzeko prozeduren multzo gisa definitzen da. Soziogramaren
bidez adierazpen grafiko bat lortzen dugu, non talde txikietan dauden erlazio
afektiboen egitura aurkezten baitzaigu.
Teknika hau erabilgarria izan daiteke irakasleentzat, modu azkar eta erraz
batean ikasgelan izaten diren erlazioen «argazki» bat lor daitekeelako. Laburki
azalduz, zera eskatzen zaie ikasleei: adieraz dezatela zein lagun/ikaskiderekin
nahiago luketen jarduera jakin bat egitea, eta zeinekin ez luketen jarduera
partekatu nahi.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Soziograma bat zer den, nola eraikitzen den, zer erabilgarritasun duen eta
zer informazio mota eskaintzen duen ulertzea.

-

Soziograma bat egin eta interpretatzea.

Zeregina
Praktika honetan zeregin bi egingo dira: 1) soziogramari buruzko informazio
teorikoa bilatzea; 2) egoera zehatz bat kontuan hartuz, dagokion soziograma
egitea eta galdera batzuk erantzutea; 3) praktikari buruzko txostena egitea.

Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Lehenengo eta behin, soziogramari buruzko informazio teorikoa bilatu
beharko da: Zer da soziograma bat? Nola eraikitzen da? Zer informazio
mota ematen du? Zer erabilgarritasun du?
2. Gero, honako egoera hau aztertu:
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Paula, Esti, Maitane, Goizalde, Ibon, Alberto, Ander, Jokin eta Daniel
fikziozko klase bateko haurren izenak dira.
Beren harremanekin soziograma bat egiteko, honako galdera hauek egin
zaizkie:
Gelako norekin (haurrak) egotea gustatzen zaizu? (Gehienez hiru izen
adierazi).
Norekin ez zaizu gustatzen egotea? (Gehienez hiru izen adierazi).
Honako erantzun hauek jaso dira taula honetan:

Norekin gustatzen zait
egotea?

Norekin EZ zait gustatzen
egotea?

Maitane

Goizalde

Esti

Goizalde

Maitane

Esti

Ibon

Alberto

---

Alberto

Ander, Jokin, Daniel

Esti

Ander

Alberto, Jokin, Daniel

---

Jokin

Alberto, Ander, Daniel

---

Daniel

Alberto, Jokin, Ander

---

Paula

---

---

Esti

---

---

3. Erantzunak kontuan hartuz, eraiki soziograma bat.
4. Erantzun honako galdera hauek:
a) Soziograma honek zer motatako talde-egitura adierazten du,
formala edo informala?
b) Zer kohesio mota ikusten da, altua ala baxua? Zergatik?
c) Zer fenomeno mota agertzen dira horrela kohesionatutako talde
batean?
d) Zer rol mota ikusten dira talde honetan?
e) Zer esango zenukete sexuen arteko harremanaz?
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f) Zer

motatako

estrategiak/dinamikak

proposatuko

zenituzke

kohesioa sustatzeko? (Deskribatu labur-labur).

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Kalitatea eta sakontasuna informazioa bilatzean.
 Soziograma behar bezala egitea eskaintzen diren datuekin, eta egindako
galderei emandako erantzunak egokitzea.
 Hausnarketaren sakontasuna/kalitatea. Zentzu kritikoa.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa.
 Zuzenketa testuan aipatzeko moduan eta erreferentzia bibliografikoak
egiterakoan (APA araudia).

Bibliografia
Alós, P. (2015). El sociograma como herramienta para trabajar las interacciones
en el aula. In S. Rodríguez (koord.), Psicología de la educación. Grado en
educación infantil y primaria. Aplicaciones prácticas, 75-87 or. Pirámide.
Delgado, B. eta Contreras, A. (2008). Desarrollo social y emocional. In B.
Delgado (2008). Psicología del desarrollo. Desde la infancia a la vejez. 333 or. Mac Graw Hill.
Jiménez-Lagares, I. eta Muñoz, V. (2011). Los iguales como contexto de
desarrollo. In V. Muñoz, Manual de psicología del desarrollo aplicado a la
educación, 195-224 or. Pirámide.
Moreno, M.C. (2008). Desarrollo y conducta social de los 6 años a la
adolescencia. In J. Palacios eta A. Marchesi. Desarrollo psicológico y
educación. 1. Psicología evolutiva, 405-430 or. Alianza.
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4.4. GARAPEN MORALA
Justifikazioa
Garapen morala gizarte-balioak eta -konbentzioak eraikitzeko eta barneratzeko
prozesuari dagokio. Oso txikitatik, haurrek ikasten dute jokabide batzuk «ondo»
eta beste batzuk «gaizki» daudela, eta, bizitzako esperientziei eta besteekin
izandako elkarrekintzei esker, «ondo» edo «gaizki» dagoenaren kontzeptu hori
zabaltzen, aberasten eta konplexutasuna hartzen doa, askotan egoerak ez
direlako «zuriak ala beltzak», eta zaila delako balorazio bat egitea eta erabakiak
hartzea.
Kohlberg-ek garapen moralari buruzko teoria interesgarri bat aurkeztu zuen.
Teoria horretara heltzeko, haur, nerabe eta pertsona nagusiak dilema
desberdinen aurrean jartzen zituen, eta horietan aurrez aurre jartzen ziren
funtsezko balioak; hala nola, bizitzaren balioa lanaren balioaren aurrean,
justiziaren balioa zintzotasunaren aurrean... Pertsona horiek esaten zutena
aztertzen zuen, haien arrazoibideak, motibazioak, dilemei aurre egiteko zituzten
azalpenak aztertzen ziren, eta, ematen zituzten erantzunen arabera, pertsonak
hiru garapen-mailatan sailkatzen ziren: moral prekonbentzionala, moral
konbentzionala eta moral postkonbentzionala.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Garapen morala zertan datzan ulertzea.

-

Garapen morala 6-12 urte arteko umeengan aztertzeko moduak
ezagutzea.

-

Adin desberdinetako (6-12 urte) umeen garapen morala alderatzea.

Zeregina
Praktika honetan zeregin bi egingo dira: 1) Adin desberdinetako haurren garapen
morala aztertzea, dilema baten aurrean ematen dituzten erantzunak erregistratuz
eta interpretatuz; 2) praktikari buruzko txostena egitea.
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Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Ikasgaiko bibliografia erabiliz, 6-12 urte arteko haurren garapen morala
laburki azaldu. Garrantzitsua izango da azalpen guztiak behar bezala
erreferentziatuak egotea.
2. 6-12 urte bitarteko ume biri (hobe da adin-alde handia egotea), honako
dilema hau aurkeztea (ikertzaileak testu hau irakurriko du), eta haurren
erantzunak hitzez hitz erregistratzea:
Europan, emakume bat oso gaixo zegoen (hiltzear) minbizi mota berezi
bategatik. Sendagai batek salba zezakeela uste zuten medikuek. Sendagaia
duela gutxi hiri bereko botikari batek aurkitutako droga bat da. Droga garestia da,
baina botikaria hamar aldiz kobratzen ari da ekoiztea kostatu zaiona.
Heinz, emakume gaixoaren senarra, dirua biltzen saiatu zen, bere ezagun guztiei
dirua eskatuz. Hala ere, behar zuenaren erdia baino ez zuen lortu. Dirua
maileguan eskatu eta legezko baliabide guztiak erabiltzen saiatu zen, baina
behar zuenaren erdia baino ezin izan zuen lortu.
Heinzek botikariari esan zion bere emaztea hilzorian zegoela eta medikamentua
merkeago saltzeko; edo, behintzat, aurrerago emango ziola falta zitzaion diru
guztia. Baina botikariak esan zuen: «Ez. Nik aurkitu dut medikamentua, eta dirua
irabazi nahi dut». Heinz etsita dago; dendan lapurtzeko eta emazteari botika
lapurtzeko asmoa du.
GALDERAK:
- Heinzek lapurtu beharko luke medikamentua?
Zergatik?
- Heinzek ez badu bere emaztea maite, lapurtu
beharko luke medikamentua? Zergatik?
- Medikamentua behar duen pertsona ezezaguna
izango balitz, lapurtu beharko luke Heinzek
medikamentua? Zergatik?
- Lapurreta egitea delitua da; beraz, esan al daiteke
Heinzek gaizki jokatuko lukeela sendagaia lapurtuko
balu?
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- Egokia iruditzen zaizu farmazialariaren jokabidea? Zure eskubideak
defendatzen ari zara?
- Gaixoa zure senitartekoa balitz, zer egingo zenuke (Heinzen lekuan
bazeunde)?

3. Haurren erantzunak kontuan hartuz, horien interpretazioa egitea, beren
garapen morala aztertuz: erantzun horiek kontuan hartuz, haurra
Kohlberg-en zein maila eta etapatan dagoela esango zenuke? Zergatik?
Haur bien erantzunak konparatu.
4. Praktikaren txostena egitea, honako atal hauekin:
1. Marko teorikoa: 6-12 urteko haurren garapen morala
2. Praktikaren garapena
a) Ume parte-hartzaileak
b) Prozedura
c) Emaitzak (subjektuen erantzunak eta jokabideak deskribatu)
d) Erantzunen analisia, teoria kontuan hartuz
3. Ondorioak
4. Bibliografia

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Garapen moralari buruzko laburpen egokia egitea.
 Jarduerak modu egokian egitea.
 Teoriaren eta praktikaren arteko lotura egitea.
 Hausnarketaren sakontasuna/kalitatea. Zentzu kritikoa.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa.
 Zuzenketa testuan aipatzeko moduan eta erreferentzia bibliografikoak
egiterakoan (APA araudia).
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5.

NERABEZAROA
(12-18/20 URTE)
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5.1. IDENTITATEA ERAIKITZEN
Justifikazioa
Identitate pertsonala eraikitzea nerabezaroko zeregin garrantzitsuenetako bat
da. Autore askok agerian utzi dute prozesu honen garrantzia, eta nola gertatzen
den aztertu dute; Marcia (1966) autorea da horretan ezagunenetako bat.
Egile horren ereduaren arabera, kontuan hartu beharreko bi dimentsio aztertu
behar dira, eta horiek konbinatuz lau «identitate-estatus» sortzen dira, zeinek
nerabeen identitate-egoerak azaltzen baitituzte.
Aipatutako dimentsioak hauek dira:
-

«Identitate-krisi bat» igaro den ala ez; hau da, aukera desberdinak bilatu
eta baloratzeko prozesu batetik igaro den ala ez.

-

Horri buruzko «konpromisoren bat» edo, beste era batera esanda,
erabakiren bat hartu den ala ez.
Identitate-krisia igaro
BAI
EZ
BAI Lorpen-identitatea Identitate hipotekatua
Konpromisoa hartu EZ Luzamendua
Identitate lausoa

Horrela, taulan ikus daitekeen bezala, lau «identitate-estatus» sortzen dira:
«identitate lausoa», zeinetan nerabeak ez baititu alternatibak aztertzen, ez
konpromisorik hartzen; «luzamendua», non nerabeak aukera desberdinak bilatu
eta probatzen baititu, baina erabakirik hartu gabe; «identitate hipotekatua», non
nerabeak konpromisoak hartzen

baititu, baina aukera edo alternatiba

desberdinak kontuan hartu gabe, eta, azkenik, «lorpen-identitatea», zeinetan
nerabeak, hainbat aukera kontuan hartu eta probatu ondoren, erabakiak hartzen
baititu.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Marciaren identitateari buruzko ereduaren (1966) ezaugarriak ulertu eta
barneratzea.
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-

Eredu horri lotuta, nerabezaroan izan ohi diren adibide zehatzak
identifikatzea eta adibide propioak jartzen jakitea.

Zeregina
Horretarako, bi zeregin gauzatuko dira. Lehenengo eta behin, ikasleei lau
«identitate-estatus»ei buruzko adibide batzuk aurkeztuko zaizkie, eta bakoitza
zeini dagokion erabaki eta argudiatu behar dute (Marciaren ereduaren bi
dimentsioak aztertuz). Bigarrenik, eurek beste lau adibide desberdin bilatu eta
azaldu beharko dituzte.

Metodologia
Hasteko, eskatutakoa banaka egingo dute. Gero, talde txikietan, bakoitzak
emandako adibideei buruz pentsatutakoa argudiatuko du. Horrez gain, banaka
bilatutako adibideen artean onenak aukeratuko dira idatzizko praktikaren
entregari begira.
Emandako adibideak
1. adibidea. Jaione unibertsitatean zer ikasiko duen pentsatzen ari da. Badaki oso
ona dela zientzietan eta matematika arloan, eta, beraz, etorkizunean ingeniaria,
fisikaria, kimikaria, biologoa... izan daitekeela bururatzen zaio. Hala ere, oraindik
Batxilergoa hasi ez duenez, denbora geratzen zaio erabakia hartzeko.
2. adibidea. Ekaitzek badaki zehatz-mehatz nola orientatu nahi duen bere bizitza.
Aitak bezala, ahalik eta lasterren lan bat aurkitu nahi du ezkontzeko eta familia bat
osatzeko. Aita beti izan da eredu bat berarentzat, eta ez du inoiz beste zerbait egiteko
aukerarik aintzat hartu.
3. adibidea. Jon elizara joaten da sarritan, eta fededuntzat dauka bere burua, familia
osoa delako fededuna. Ondoren, gai hori zalantzan jartzen hasten da, beste aukera
batzuk kontuan hartuta, eta, azkenik, fedea indartu eta fededun izaten jarraitzen du.
4. adibidea. Nereak ez du inoiz politika-kontuetan pentsatzen; ez ditu albisteak
entzuten horri buruzko iritzi bat izateko, eta, hauteskundeetan botoa ematera joateko
momentua heltzen denean, ez daki zein alderdiri emango dion botoa. Dena den, ez
dago kezkatuta, oraingoz, gai horiek guztiak berdin zaizkiolako.
Taldeak pentsatutako adibideak
1. adibidea:
2. adibidea:
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3. adibidea:
4. adibidea:

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Erantzunen egokitasuna, aurkezten diren adibideak identitate-estatusekin
lotuz.
 Emandako

azalpenak

argudiatuta

egotea,

teorian

landutako

kontzeptuekin loturak eginez.
 Taldeak asmatutako adibideen egokitasuna eta emandako azalpenen
sakontasuna.
 Idatzizko praktikaren kalitatea: ortografia, gramatika, koherentzia,
kohesioa egokiak izatea.
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5.2. NOLA PENTSATZEN DUTE NERABEEK
Justifikazioa
Nerabezaroan hainbat aldaketa sortzen dira, apurka-apurka agertzen doazenak,
haurtzaroa alde batera utziz eta helduarora gero eta gehiago hurbilduz. Aldaketa
horiek gradualak dira, gure garapenean zehar gertatzen den bezala; garapen
kognitiboari dagokionez, nerabeen arrazoitzeko gaitasunean aldaketak gertatzen
direla ikusi ahal izango dugu. Piageten teoria kontuan hartuz, nerabezaroan
eragiketa formalen etapa agertzen da. Pentsamendu zientifikora hurbiltzen den
pentsamendua dela esan dezakegu, zeren eta orain nerabeek logika erabiliko
baitute ariketak ebazteko eta erabakiak hartzeko momentuan. Orain, gai izango
dira modu abstraktuan pentsatzeko, hipotesiekin lan eginez. Hori aurreko
etaparekin konparatuz, aurrerapen handia da, zeren eta orain arte esperientzia
zuzena duten gauzei buruz baino ezin zuten pentsatu, baina orain harago joan
daitezke eta hipotesiekin pentsa dezakete («ahal denaz» pentsa dezakete).
Horrela, inoiz ezagutu ez dituzten alternatibekin pentsa dezakete, eta hipotesi
horiek frogan jar ditzakete, alternatiba posibleak modu ordenatuan konbinatuz.

Helburuak
Aurkezten den praktika honek helburu hauek ditu:
-

Piagetek azaldutako eragiketa formalen etaparen ezaugarriak ulertu eta
barneratzea.

-

Jarduera baten bidez, nerabeek ematen dituzten erantzunak ulertzea eta
interpretatzea, Piageten teoria kontuan hartuz.

-

Jardueren

edo

esperimentuen

edukiak

eta

metodologiak

azken

ondorioetan duten garrantziari buruz hausnartzea.

Zeregina
Praktika honetan zeregin bi egingo dira: 1) Adin desberdinetako nerabeek
pentsamendu formala garatu duten ala ez aztertzea, Wason-en ariketa hiru
eratara aurkeztuz. 2) Praktikari buruzko txostena egitea.
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Metodologia
Praktika aurrera eramateko, hauek dira jarraitu beharreko pausoak:
1. Ikasgaiko

bibliografia

erabiliz,

azaldu

laburki

nerabeen

garapen

kognitiboa, eta, zehazki, pentsamendu formalaren etapa. Garrantzitsua
izango da azalpen guztiak behar bezala erreferentziatuak egotea.
2. 12-18 urte bitarteko nerabe biri (hobe da adin-alde handia egotea),
Wasonen ariketa aurkeztu, hemen azaltzen den hiru modutara (hemen
agertzen den ordenan):

Wasonen ariketa

A

C

2

3

Karta bakoitzak hizki bat dauka alde batetik eta zenbaki bat bestetik.
«Bokal bat badago alde batetik, zenbaki bikoiti bat dago beste aldean». Zer
kartari eman behar diezu buelta esaldi hori egia ala gezurra den jakiteko?
Ondoren, ariketa berdina egingo dugu, baina adibide «hurbilagoekin»:

Karta bakoitzak hiri bat dauka alde batetik eta garraiobide bat bestetik.
«Londresera noanean, beti noa hegazkinez». Zer kartari eman behar diezu
buelta esaldi hori egia ala gezurra den jakiteko?

Bukatzeko, honako adibide hau erabiliko da:
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16

18

Karta bakoitzak adin bat dauka alde batetik eta edari bat bestetik.
«18 urte edo gehiago dutenek soilik edan dezakete alkohola». Zer kartari eman
behar diezu buelta esaldi hori egia ala gezurra den jakiteko?

3. Nerabeen erantzunak erregistratu eta interpretatu.
4. Praktikaren txostena egin honako atal hauekin:
1. Marko teorikoa: nerabezaroko garapen kognitiboa
2. Praktikaren garapena
a) Parte-hartzailea(k) eta ezaugarriak.
b) Prozedura (nola egin duzuen esperimentua).
c) Nerabearen erantzunak.
d) Nerabearen erantzunen analisia: erantzun horiek kontuan hartuz,
nerabeak pentsamendu formala garatu duela esango zenuke?
Zergatik? Ondo erantzun du ariketa guztietan? Hala izan ez bada,
zein izan da zure ustez arrazoia?
3. Ondorioak: ze puntutaraino da garrantzitsua nerabeen pentsatzeko
modua ulertzea ikaskuntzarako?
4. Bibliografia

Ebaluazio-irizpideak
Jarduera hau ebaluatzeko, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan:
 Nerabezaroko garapen kognitiboaren oinarrizko ezaugarriak sintetizatzea.
 Jarduerak modu egokian egitea.
 Teoriaren eta praktikaren arteko lotura egitea.
 Hausnarketaren sakontasuna/kalitatea. Zentzu kritikoa.
 Idazkera: ortografia, gramatika, koherentzia, kohesioa.
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 Zuzenketa testuan aipatzeko moduan eta erreferentzia bibliografikoak
egiterakoan (APA araudia).
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ERANSKINAK
I. eranskina. Familien baimena

Familia hori:
Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU)……. Fakultateko ikasle talde bat
gara, eta gaur egun … (irakasgaiaren izena) ikasten ari gara. Honen bidez, zure
semea edo alaba bideoan grabatzeko laguntza eta baimena eskatzen dizugu.
Grabazio horrek ez dio kalterik egingo zure semeari edo alabari, eta zuek bertan
izango zarete une oro. Grabazioaren helburua da semearen edo alabaren
adineko haur bati behaketa bat egitea eta haur horren portaera erregistratzea,
haren garapen psikomotorra, kognitiboa, hizkuntzaren garapena eta/edo
garapen sozioafektiboa aztertzeko.
Azterlanean jasotako informazio guztia konfidentziala izango da. Grabazioa
ikasgelan ikusiko da, helburu didaktikoekin, eta, ikusi ondoren, suntsitu egingo
da, ez zabaltzeko.
Aldez aurretik, eskerrik asko zure laguntzagatik. Adeitasunez,

Ikasleen izen-abizenak
-------------------------------------------------------------------------------------------Nik, (izen-abizenak)…………………………..…………….…..…………………, adinez nagusia eta
……………...……………... NAN zenbakidunak, ………………………………………………
haurraren ama/aita edo legezko turorea naizenez,
(Markatu X batez nahi duzun aukera)
⬜ BAIMENA EMATEN DUT
⬜ EZ DUT BAIMENIK EMATEN
Nire semea/alaba bideoan grabatua izan dadin, informazio-gutunean zehaztutako baldintzetan.
Lekua eta data: _________ n, 202__ko _______________ren ____________-a-.

Aitaren/amaren edo legezko tutorearen sinadura:
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