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3. GAIA: GORPUTZ HEZKUNTZA ETA LEHEN
HEZKUNTZAKO

CURRICULUMA.

LOGSE

ETA LOE LEGEAK
Ana Maria Macazaga López
Maria Teresa Vizcarra Morales

Testu honetan, LOGSE eta LOE legeak agertuko dira, hasierako
puntuetan LOGSE legea azaltzen da, eta azken puntuetan LOE legea. LOE
legea oraindik ez da erabat onartu eta ezarri, testu hau amaitu denerako.
Ondorioz, dokumentu honetan agertzen dena ez da behin betiko informazioa,
agian oso denbora laburrean gauzak asko aldatuko dira.
3.1. CURRICULUMAREN KONTZEPTUA
Gure gizartean curriculum hitza LOGSE legearekin batera sartu zen,
ordura arte horren ordez programak, gaitegiak... erabiltzen ziren (Hernández
Alvarez, 2004). Hitz berri horrekin, hezkuntzari lotutako alderdi ideologikoak,
etikoak, sozialak eta kulturalak kontuan hartu nahi dira, eta modu horretan,
ikastetxe bakoitzaren ezaugarriak eta testuingurua. Neurri batean, irakaslearen
rola eta ikasleak duen ikasteko modua kontuan hartu nahi dira, ezagutza nola
eraikitzen

den

ulertu

nahian.

Horretarako,

irakaslearen

parte-hartzea,

curriculuma eta ikasgaiaren programa eratzeko izugarrizko garrantzia jasotzen
du, curriculumari izaera irekia onartuz. Curriculuma ezin da ulertu marko
teorikorik gabe (Devis, Molina, 2001); ez da kontzeptu bat bakarrik, eraikuntza
historikoa eta soziala baizik, eta, era berean, aldakorra. Espazio sozial bat da,
non

ideiak

eta

praktikak

trukatzen

diren,

eta,

horregatik,

irakasleak

malgutasunez jokatuko du. Ideologia bakoitzaren atzean terminologia bat
azaltzen da, eta horrela ikusten da LOGSE legetik LOE legera. Ea testu
honetan zehar ezberdintasunak islatzeko gai garen. Curriculumean agertzen
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diren esanahiak eraiki egin behar dira. Horrela, lege berri bat jartzen denean
martxan, hasieran ez dira hitz berrien esanahiak oso ondo ulertzen, eta
batzuetan ezartzen diren bitartean garatzen dira, oraingo lege berriarekin
gertatuko den bezala. Contreras Domingok (1990) curriculumaren gabezia bat
azpimarratzen du, hain zuzen ere, askotan curriculumetan edukiak aukeratzen
direla, baina ez dela ezer agertzen praktikaren garapenari buruz; Contrerasen
ustez, gabezia hori irakasleen konpromisoari esker konpentsatzen da,
ikasgaian eboluzionatu egin nahi dutelako.

3.2. LOGSE LEGEA ETA CURRICULUMA
LOGSE aurreko Hezkuntza Sistemak zituen hutsuneak betetzeko sortu
zen, erreforma baten beharra ikusi zelako, eta hezkuntza-sistema hobetzeko
asmoz (LOGSE: Ley General de Ordenación del Sistema Educativo). Aldaketa
hori ez ziren halabeharrez gertatu, gizartean sortu ziren aldaketa batzuen
ondorioa zen. Honako hauek izan ziren aldaketa aipagarrienak:
-

Aldaketa soziala eta kulturala.

-

Demokratizazio politikoa.

-

Lanean hasteko adina igotzea 14 urtetik 16-18 urtera, eta horren
ondorioz, ikasteko nahitaezko adina ere igotzea.

Aurreko legearekin, LGE 70 (Ley General de Educación), horrelako
egoera sortu zen: derrigorrezko ikasketak 14 urte bete arte ematen ziren;
ikasketen egitura honakoa zen: OHO, BBB eta LH edo lan-mundua;
programazio bakarra zegoen Estatuko ikasle guztientzat. LOGSErekin aldaketa
kurrikularrak eta egiturazkoak gertatu ziren. Aldaketa kurrikularren artean,
LOGSEra arte Estatu osorako derrigorrezko programazio bat zegoen. Gaur
egun, hainbat curriculum daude hezkuntzako parte-hartzaileen ezaugarrien
arabera, aniztasuna kontuan harturik. Estatu mailan diseinu kurrikular bat osatu
zen, baina erkidego-autonomo bakoitzak bere baldintzetara egokitu zuen.
Ikastetxe bakoitzeko baldintzak ere kontuan hartzen ziren, eta bakoitzak garatu
zuen bere hezkuntza-filosofiaren arabera. Egiturazko aldaketak zirela eta,
honako aldaketa hauek egin ziren:
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Haur Hezkuntza:
1. zikloa: 0-3 urte
2. zikloa: 3-6 urte

-

Lehen Hezkuntza:
1. Zikloa: 6-8 urte
2. Zikloa: 8-10 urte
3. Zikloa: 10-12 urte

-

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza:
1. Zikloa: 12-14 urte
2. Zikloa: 14-16 urte

-

Batxilergoa eta formazioa modulua.
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10. irudia: Aurreko bi legeen arteko konparazioa

Oinarrizko Curriculum Diseinuak (OCDak) araudi baten funtzioa betetzen
zuen: etapa ezberdinetan ikasleek bizi behar zituzten esperientzia hezigarriak
zehazten zituen. Ez zen itxia, irekia baizik, irakasleek aukera zuten beren erara
garatzeko. OCDak, beraz, honakoa zekarren:
-

Heziketaren intentzioei buruzko orientazioak ematen zituen

-

Ikasleen betebeharrak zehazten zituen

-

Ikasleek ikasi beharreko derrigorrezko edukiak markatzen zituen.
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prozesua

aurrera

eramateko

oinarri

psikopedagogikoak zehazten zituen (metodologia)
OCDa irekia zenez, aniztasunaren trataera posible zen, heziketa
beharren arabera moldatzen zen, eta programazioak ikasleen integrazioa
bultzatu beharko zukeen. OCDak markatzen zituen derrigorrezko ikasmailak eta
jakintza arloak etapa eta ziklo bakoitzean izan behar zuen gutxieneko ordu
kopurua. Hortik aurrera, autonomia-erkidego bakoitzak erabakitzen zuen nola
Irudian
egingo nituzkeen aldaketak:
Currículum> Curriculuma;
Hezkuntza intentzioak>
Hezkuntzaren intentzioak/
helburuak; Ebaluatze irizpideak>
Ebaluazio-irizpideak.

egin ordu-banaketa.

Curriculuma
Helburuak edo
gaitasunak

Errealitate baten aurrean
prestakuntza

Hezkuntzaren
Intentzioak
Edukiak

Hezkuntza etapa
bakoitzeko

Metodo
pedagogikoak
Ebaluazio-irizpideak

Eraikuntza
soziala

11. irudia: Curriculumaren elementuak

Ikastetxeek oinarrizko curriculumak osatu behar zituzten, maila, etapa,
ziklo eta ikasgai guztietan programazioa egiten zenean. Horretarako,
curriculumeko oinarrizko elementuak ezagutu behar ziren, alegia, helburuak,
edukiak, metodologia, ebaluazio-irizpideak... Horrela, erantzuna bilatzen
zitzaien honako galdera hauei: zer irakatsi?, nola irakatsi?, noiz irakatsi?, zer
ebaluatu?, noiz ebaluatu?, eta nola ebaluatu?. LOGSEk horietako galdera
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batzuei erantzuna ematen zien bezala, beste batzuk irekita uzten zituen
irakasle bakoitzak parte har zezan eta bere hezkuntza-egoeraren arabera
molda zitzan (Hernández Alvarez, García del Olmo, 1992).
Curriculumean agertzen ziren elementuak (helburuak, edukiak, edukien
sekuentziazioak, ikas-irakas jarduerak, metodologia eta ebaluaketa) dinamikoak
ziren; prozesuaren parte bat hasten den bakoitzean birplanteamendu bat egiten
zen prozesu zirkular bat sortuz.

3.3. LOGSE ETA LOE LEGEEN ARTEKO EZBERDINTASUNAK ETA
HARREMANAK
LOGSErekin jarraitu aurretik, LOGSE eta LOE legeen arteko
ezberdintasunak ikusiko ditugu. Funtsean ez da asko aldatzen, eta
LOGSEn ikusten ziren gaitasunak LOErekin ere garatu nahi dira, baina
ñabardura batzuk daude bi legeen artean. LOGSE eta LOE legeen
arteko ezberdintasun handienak gaitasunetan islatzen dira. LOGSE
legea pertsonaren gaitasunetan oinarritzen da (gaitasunak dira pertsonak
dituen ahalmen potentzialak), eta pertsonaren gaitasunak garatu behar
ziren

esparru

guztietan

(ezagutza,

esparru

afektiboa,

motorra,

komunikaziokoa eta soziala). Baina LOE legearen arabera, gaitasunak
garatu gabeko ahalmenak dira, baldin eta testuinguru batean aplikatzeko
balio ez badute. LOE legearekin gaitasunak landu ordez, konpetentziak
garatu nahi dira; esan daiteke konpetentziak gaitasun aplikatuak direla,
eta pertsona gai izan behar dela zerbait egiteko praktikako egoera
zehatz batean. Konpetentziak (Coolahan, 2002), ezagutzak (ezagutza
teorikoak), esperientziak (ezagutza praktikoa), eta balioak (jarrerak)
garatzen ditu hezkuntza-praktika baten bitartez, eta testuinguru zehatz
baten arabera, gaitasun-aplikatu bat da (modu honetan, aditz batzuk
LOEn ez dute zentzurik, adibidez, ezagutu-k... LOGSEn helburuak
definitzen zirenean ezagutu hitzak bazuen tokia, baina LOE legearen
planteamenduarekin ezagutu hitzak bakarrik du zentzua, ezagutza hori
analisi batean, ikerketa batean, kasu praktiko batean edo azterketa
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batean aplikatzeko bada. Era honetan, horrelako hitzak ordezkatzea
gomendatzen dute, eta horien ordez, analizatu, interpretatu, sailkatu...
jartzea).
LOE legearekin gaitasun batzuk mantendu dira, ezagutzazkoak,
sensoriomotorrak, afektiboak, komunikatiboak...; batzuk aldatu egin dira,
soziala, adibidez, eta “taldeetan eta erakundeetan sartzekoa” izendatzen dute
orain. Bestalde,

gaitasun bat gehiago gehitzen dute gaitasun ekintzailea.

Gaitasunek, kasu honetan, zerbaitetarako prestatzen dute, gaitasun aplikatuak
dira.
Bestaldetik, LOGSEn curriculumaren abiapuntua edukiak ziren, eta
LOEn, berriz, ikasten ari den pertsona. Horregatik, ikasketa guztien balioa eta
erabilgarritasuna egiaztatu behar da; alegia, ea pertsonaren garapenean
zertarako balio duen ikasten duen gauza bakoitzak.

3.4. KONKREZIO MAILAK
Etapa eta ziklo bakoitzak dituen helburu, eduki, metodo pedagogiko eta
ebaluaketa multzoak hiru mailatan ezberdintzen dira. LOGSEk markatzen
zituen mailak honako hauek dira (Diaz Lucea, J. 1994):
-

1. konkrezio maila: Administrazioak eratutakoa, arautegia da, eta
bere izaera preskriptiboa zen. Hemen Hezkuntza Sisteman jarraitu
beharreko

orientazioak

ematen

ziren,

eta

autonomia-erkidego

bakoitzak zehazten zituen. Maila honetan, etapako helburu orokorrak,
etapa bakoitzeko eduki multzoak, eta ikas-irakas prozesurako
irizpideak eta ebaluazio-irizpideak ematen ziren.
-

2. konkrezio maila: Ikastetxeak eratutakoa zen, arlo ezberdinetako
irakasleen laguntzarekin osatzen zen. Edukiak sekuentziatu egiten
ziren, eta moduluetan banatzen. Horretarako, bi dokumentu egin
behar ziren: Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua (IHP edo PEC) non
ikastetxeko irakasle guztiek hartzen zuten parte, eta Ikastetxearen
Curriculum Proiektua (IKP, ICP edo PCC) non arlo bateko irakasleek
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hartzen zuten parte (arlo guztiak dokumentu bakar batean integratuta
egongo ziren). Irakasle taldeak ikastetxeko funtzionamenduan parte
hartzea ahalbidetzen zuen, bere interbentzioaren protagonista izanez.
Honela, ikastetxearen ezaugarrien arabera, edukiak modu berezian
landuko dira. Bigarren maila honetan edukiek garrantzi handiagoa
dute. Hori guztia ez da askorik aldatzen LOE dela eta.
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12. irudia: Curriculumeko mailak (Diaz Lucea)

-

3. konkrezio maila: Irakasle bakoitzak egindakoa, programazioa
talde konkretu batzuentzat egiten da. Hirugarren fase honetan eduki
multzo ezberdinak gelako programazio bihurtzen dira. Hemen gure
ardatza

asmo

hezitzaileak,

unitate

didaktikoak,

gelarako

programazioak, irakasleak jarraitu beharreko gidoia... izango dira.
Irakasleak erabakitzen du zer, nola eta noiz irakatsi zerbait, eta zer,
nola eta noiz ebaluatu behar duen irakatsitakoa; hori bai, IHP-n eta
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ICP-n programatu dena ahaztu gabe, hauek ikasle batzuen beharrak
asetzeko

egin

baitira,

ikasleen

beharrak

eta

ikastetxearen

errekurtsoak kontuan hartuz. Horrela, orain ikasle talde batek jaso
behar dituen edukiak zehaztuko dira. Hezkuntza antolatzeko modu
hau, irizpide konstruktibista batean dago oinarrituta, irakasleak
ikasleari zerbait ikasteko eta horixe bera praktikan jartzeko aukera
ematen dio.
Fundamentazio curricularraren inguruan, Curriculuma oinarrizko galdera
batzuei erantzuna ematen saiatzen da, eta erantzun hauek jatorri ezberdinetako
iturrietan oinarritzen dira; bakoitzak informazio espezifiko bat emango digu eta
konkrezioa maila guztietan agertuko da. Galdera hauek lehen ere ikusi ditugu
eta ondokoak dira:
-

Zer, noiz eta nola irakatsi?

-

Zer, noiz eta nola ebaluatu?

-

LOE dela eta, beste galdera bat sortzen da: zertarako? Nola
aplikatuko da ikasitakoa? Zertarako gai bihurtzen du ikaslea?

Beraz, Curriculumaren fundamentazioa arlo ezberdinetatik dator:
Fundamentazio epistemologikoa: Soin Hezkuntzak ezaugarri bereziak ditu,
bere arloari soilik dagozkion ezaugarriak ditu. Arlo honek egiten duen ekarpena
zera da: gorputzaren garapena gertatzen dela, inguruarekiko egokitzapena egin
behar dela eta taldeko harremanak ezinbestekoak direla.
Fundamentazio psikologikoa: Edukiak aukeratuko dira irakaskuntzaren teoria
psikologikoen eta ikaskuntza motorraren teoria ezberdinen arabera. Eduki
ezberdinak aukeratzeko orduan, etapa bakoitzean edo ziklo bakoitzean dituzten
prozesu

kognitibo-motorrak

hartuko

dira

kontuan,

umeen

aurreko

esperientzietan oinarrituta.
Fundamentazio

pedagogikoa:

Ikas-irakasteko

prozesuan

ikaslearen

esperientzien arabera irakasteko era bat edo beste bat aukeratuko da. Joku bat
ez da berdin azalduko Lehen Hezkuntzan edo Bigarren Hezkuntzan, erabiltzen
den hizkuntza mota eta sartu daitekeen arau kopurua eta konplexutasun maila
ez dira berdinak izango. Testuinguruek eta taldearen ezaugarriek, irakasteko
moduak eta egoerak planteatzeko moduak baldintzatuko dituzte.
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sozio-antropologikoa:

Edukien

aukeraketa

gizartearen

baldintzen arabera egingo da, ikasleen integrazioa bultzatuz. Diskriminazioegoerak baztertu egingo dira (sexua dela eta, edo ikasleen gaitasuna dela eta).
Baloreen inguruan hausnarketa sakona egin behar du, harremanak eta taldeko
giroa aztertzeko eta guztien interesak kontutan hartzeko. Modu horretan,
arauak eztabaidaren bitartez ezarriko dira.

3.5. GORPUTZ HEZKUNTZA ETA CURRICULUMA LOGSE LEGEAREN
BARRUAN
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13. irudia: LOGSEren oinarriak

LOGSEk garrantzi handia ematen dio Gorputz Hezkuntza ikasgaiari,
gizarteak funtzio gehiago eman baitizkio. LOGSE legeak orientazio bat
markatzen du, bai eta hortik aurrera bete behar diren gutxieneko batzuk ere.
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LOGSErentzat gorputza eta mugimendua dira hezkuntza interbentzioaren
oinarriak. Eta modu honetan hala dio dekretuak: gorputzaren bidezko heziketak
alderdi pertzeptiboak eta motorrak hartuko ditu kontuan baina, baita ere, alderdi
adierazgarriak, komunikatiboak, afektuzkoak, eta ezagutzazkoak (1344/1991
Dekretua).
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14. irudia: Gorputz Hezkuntzaren trataera Lehen Hezkuntzan

3.5.1. Etapako helburuak
Gorputz Hezkuntzako OCD Lehen Hezkuntzarako Euskal Autonomia
Erkidegoan, 237/1992 Dekretuan argitaratu zen. Bertan agertzen ziren zeintzuk
ziren

mugimenduaren

funtzioak,

erreformaren

gaitasun

eta

abilezietan

oinarrituta. OCD kontsultatu egin behar zen (begiratu dokumentu ofiziala)
programazioa egin ahal izateko. Dokumentu ofizial horretan helburuak zeintzuk
ziren agertzen zen, eta horiekin batera etapa honen trataera nolakoa , helburu
guztiak aipatu gabe; 15. irudian helburuetan agertzen diren ideia nagusiak
islatuta daude.
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15. irudia: Gorputz Hezkuntzako helburu orokorrak

Helburu hauek oso orokorrak ziren, etapa osoan zehar lortu behar
zirenak. Gelako programazioetan edo unitate didaktikoetan helburu hauek
gehiago zehaztu behar ziren, ekintza edo interes zehatzagoak adieraziz, horiek
orokorregiak ziren eta.

3.5.2. Eduki multzoak
Edukiak ikaskuntzak jasotzeko zeuden hezkuntza-jarduerak ziren, eta
edukien bitartez eskolaren funtzioa betetzen zen, hau da, ezagutzak
eraikitzeko funtzioa. Edukiak helburuak lortzeko bideak ziren. Edukiak hiru
eratakoak ziren: kontzeptuzkoak (zerbait ezagutu, argitu edo identifikatu, datuak
edo gertaerak ziren), prozedurazkoak (zerbait egiten jakitea, zerbait erabiltzea
edo zerbaitekin praktikak egitea, hau da, helburu bat lortzeko jarduera
ordenatuak ziren, ikaskuntzarako trebetasun bat) eta jarrerazkoak (gertaeren
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inguruko sentimenduak edo pentsamenduak ziren, egoera bat baloratzeko
modua. Normalean gizartearen isla ziren, eta taldeko arauak ezartzeko balio
zuten). Kontzeptuzko, jarrerazko eta prozedurazko edukiak agertzen ziren
eduki-multzoetan banatuta. Jarrerazko edukiek arreta berezia eskatzen zuten,
hauek izaten baitziren gehienetan ahazten zirenak, modu honetan curriculum
ezkutua sortuz (lehenengo gaian aipatu da curriculum ezkutua zer den).
Erreforma sortu zenean edukiak agertzen ziren banatuak, eta ikasleekin lantzen
ziren, baina gero hasi ziren denak batera lantzen (kontzeptuak, prozedurak eta
jarrerak).

LOGSEko

OCDan

agertzen

ziren

eduki multzoak

–Gorputz

Hezkuntzako arlorako– honako hauek ziren:
1. Gorputza: Irudia eta pertzepzioa Eduki hauen bidez, norbere
ezagutza bilatzen zen, norbere pertzepzioa eta ingurunearen
pertzepzioa hobetzea bilatzen zen. Nozio espazialak garatzen ziren
eta horien barruan honako hauek: nozio topologikoak (gora-behera,
gertu-urruti...)

eta

proiektiboak

(aurrean,

atzean,

eskubian

ezkerrean...). Horiez gain, denboraren nozioak garatzen ziren (lehengero, mugimenduaren kateak...). Modu honetan, lan praktikoak
ondorengo orientazioa izango zuen: espazioa menderatzeko jokuak,
erreferentzia espazialak eta denborarenak erabiltzeko jarduerak...
2. Gorputza: abileziak eta trebetasunak Etapa honetan trebetasun
koordinatibo eta pertzeptiboetan izugarrizko aurrerapena gertatzen
da. Horregatik, gaitasun motorrak eta oinarrizko abileziak eta
trebetasunak garatzen saiatuko gara, hauek geroago trebetasun
espezifikoetan

integratuz.

Garrantzia

izango

trebetasunek: igotzea, katamarka edo katuka

dute

ondorengo

ibiltzea norantza

guztietan, lekuz aldatzea, arrastaka eramatea zerbait, igeri egitea,
patinatzea, kolpatzea, errodatzea... Horrelako egoerak ez dira
eskolan gertatuko probokatu egiten ez badira; trebetasun hauek
landuta ikasleen portaera motorren ugaritasuna zabaldu egingo da.
3. Gorputz-adierazpena eta komunikazioa Keinua eta mugimendua
adierazteko eta komunikatzeko erabiltzen dira. Gorputzaren araketa
eta mugitzeko aukerak eta mugak aztertuz, antzezpena, imitazioa,
mugimendu sortzaileak... sortzen dira. Espazioa betetzeak balio
adierazgarria
 

izan

dezake.
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konpetentzia motorra hobe daiteke, eta mugimenduaren balorazio
estetikoa ere bai, baina ez dugu ahaztu behar sentsazioak eta
sentimenduak adierazteko bide bat dela. Gorputz-adierazpenaren
bidez, harremanak eta talde barruko interakzioak hobetu egingo dira.
4. Jolasak Jokuetan gaitasun guztiak bil daitezke, baina batez ere,
oreka

pertsonala

eta

harreman

soziala

bultzaten

dituztenak.

Jolasaren erregulazioan gatazkak elkarrizketaren bidez argitu behar
dira. Jolasek jarduera motorrraren antolakuntza dakarte, bai arautua,
bai arautu gabea. Lehenengo zikloan jolasak berezkoak/ batbatekoak izango dira, eta hirugarren zikloan arautuak eta ondo
antolatuak; eboluzio bat gertatuko da urtetik urtera, eta azken zikloan
kirolak agertuko dira. Kirolaren garrantzia gizarte eta kulturaren
baloreetan oinarritzen da.
LOGSE legearekin ikasteko prozesuak garrantzi handia hartu zuen.
Ikaskuntza bakoitza erainkuntza pertsonal bat da eta norbera saiatuko da arazo
zehatzen aurrean erantzunkizun ezberdin bat sortzen. Hezkuntzarako eta
ikasteko norberaren esperientziak ezinbestekoak ziren
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16. irudia. Gorputz Hezkuntzako edukiak
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3.5.3. Ebaluazio-irizpideak
Ebaluazio-irizpideek markatzen zuten zer-nolako ikaskuntza espero zen
ikasleen partetik, nola lortu behar zituzten beren ikaskuntzak eta zein zen
lortutako maila. Ebaluazioa hausnarketa da, eta bertan prozesua, materialak,
errekurtsoak, lorpenak, irakaslearen baliabideak, egoerak... baloratu behar dira.
Prozesuaren hasieratik bukaerara eboluziorik ez balego, prozesu osoa berriz
aztertuko litzateke aldaketa batzuk egiteko. Ebaluazioaren bidez, arazoen
diagnostikoa egingo da, zuzenketak pentsatuko dira, eta ikasle bakoitza
kontuan harturik, edukiak eta ikasteko egoerak egokituko dira. Ebaluazioa oso
zaila da, eta batzuetan prozesu osoa baldintzatuko du; ez dira tresna batzuk
estandarizatu behar, egoerak eskatuko ditu egokitzapenak. Saiatuko gara, ahal
den neurrian, ebaluazio adostu eta demokratiko bat egiten. Edozein modutan,
LOGSE-ak irakasleen ikerketa bultzatzen zuen, eta modu honetan, 59.
artikuluak horrela esaten zuen: “Las Administraciones educativas fomentarán la
investigación y favorecerán la elaboración de proyectos que incluyan
innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y de
organización de los centros escolares”. Ebaluazioaren inguruan ikerketak
egitea ondo legoke, bide luzea gelditzen baitzaigu ibiltzeko oraindik.

3.5.4. Zehar-lerroak
Gizatalde batzuen indarra zela eta, zehar-lerroak sortu ziren , batez ere,
irakasle-talde batzuek eta gizatalde batzuek (Gobernuz Kanpoko Erakundeek)
egindako presioarengatik. Modu honetan beste ikuspegi batzuk agertzen dira
(garapen iraunkorra, etorkinen integrazioa, osasunaren eskubidea, egoera
ilegalean dauden pertsonen zaintza, ingurumena, ondakinen birziklaketa...).
Eskola eta bizitza elkartzeko asmotan zehar-lerroak sortu ziren. Zehar-lerroak,
erreformaren barruan hastapen pedagogiko bihurtu ziren, zentzua ematen
zietelako eduki-multzo guztiei eta, kasu batzuetan, IHP baten identitatearen
abiapuntu bihur zitezkeelako. Zehar-lerroak deitu ziren ikasgai guztietan landu
zitezkeelako. Zehar-lerroen bidez, ikasgaien arteko loturak sor zitezkeen. Gure
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autonomia-erkidegoan zeuden zehar-lerroak honako hauek ziren (begiratu
dokumentu ofizialei; bibliografian aurkituko da haren erreferentziak):
-

Hezkidetza Ikastetxeetan jarrera sexistak berrikusi behar dira,
emakumearen

eginkizuna

definitzeko,

eta

gure

kasuan,

emakumearen eta kirolaren arteko harremana ikusteko ere bai.
Edozein modutan, emakumezkoek eta gizonezkoek tratamendu
berdina jasotzea bultzatu beharko dugu. Kasu honetan, eta batez ere,
kirolaren arloan asko dago egiteko oraindik.
-

Giza eskubidea eta bake hezkuntza Gizakiekiko errespetua izateko
asmoz sortu zen, gizakien arteko berdintasuna bultzatuz, elkartasuna,
pentsaera ezberdinen arteko askatasuna, erlijio eta etnien aniztasuna
baloratuz,

ezberdintasun

fisikoak

eta

psikikoak

onartuz,

ezberdintasuna batasunerako elementu bihurtuz. Arauak denen
artean erabaki behar dira, gutxiengoaren interesak errespetatuz.
-

Osasun

Hezkuntza

Gorputz

Heziketa

ohitura

osasuntsuak

bultzatzeko bide bat izan daiteke. Horretarako, pertsona guztiek
ezagutu behar dute zeintzuk diren ohitura kaltegarriak, bai eta
gutxieneko praktikaren edo gehiegizko praktikaren ondorioak ere.
Izan ere, horiek ezagutzea eskubide bat da ezagutza baino areago.
-

Kontsumorako Hezkuntza Kontsumorako joera hezi egin behar da,
kontsumo eta ingunearen zaintzaren artean dagoen harremana
ikusiz, eta hori bezala, kontsumo-osasuna, kontsumo-bizitzaren
kalitatea...

-

Garapenarako Hezkuntza: Honen bidez, Hirugarren Munduarekiko
sentsibilizazioa lortu nahi da gizarte industrializatuetan. Lehen
mundua posible da hirugarren mundu bat dagoelako. Merkataritza ez
da justua, herrialde guztiak ez daudelako berdin garatuak, herrialde
batzuetan ez dagoelako industriarik, ez eta zer janik ere; esplotatuta
bizitzeaz gain, beren produkzioa iparraldeko herrialdeek eramaten
dute huskeria bat ordainduta.

-

Ingurugiroaren Hezkuntza Ingurugiroarekiko ondorengo kezka
sortzen ez bada, ohitura batzuk ez dira aldatuko. Espazioen
erabilpena ingurune naturaletan irakatsi egin behar da, natura
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zainduz, erasorik sortu gabe natura erabiliz. Haizea, ura eta lurra
hondatzen direnean, denbora asko behar da horiek garbitzeko.
-

Hezkuntza
aztertuz,

gizarte-komunikabideetan
bereiztu

egin

behar

dira

Informazioaren
egiazko

trataera

baloreak

eta

komunikabideetan transmititzen diren azaleko balioak. Eta gure
kasuan, gorputzak jasaten duen trataera superfluo eta estetikoaren
azpiko helburua, askotan, komertziala izaten da.
-

Bide-Hezkuntza: Lekualdaketak ziurtasunez bultzatzeko, ohitura
egokiak bultzatuz (zehar-lerro hau, Lehen Hezkuntzan bakarrik dago).
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17. irudia: Zehar-lerroak
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3.5.5. Ikasleen hezkuntzako behar bereziak
Gorputz Hezkuntzak ikasleen behar motorrak bultzatu beharko lituzke,
bai eta harremanetakoak eta adierazpenekoak ere lehenengo mailetan; hori
guztia, giro egoki baten barruan, hau da, giro alaian, nork bere burua gainditzea
bultzatuz,

giro

dibertigarria

eta

ludikoa

bultzatuz.

Gaitasun

mailak

ezberdintasun batzuk markatzen ditu: garapen-ezberdintasunak, ezberdintasun
afektiboak, harremanen ezberdintasunak, ikasteko ezberdintasunak...
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18. irudia: Behar bereziak

Mugimenduari dagokionez, Behar Bereziak ezberdintzeko erabiltzen den
sailkapena honako hau da:
-

Ezgaitasun

fisikoak:

gaitz

biologikoak,

miopatiak,

burmuineko

paralisiak, hezur bifidoa...
-

Ezgaitasun psikikoak: Atzerapen mentala, psikosiak eta inadaptazio
sozialak.
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Ezgaitasun sentsorialak: itsutasuna, gortasuna, miopia...

Ezgaitasun hauek, GHko saioan, berehalako arazo bihurtzen dira,
gehienetan irakaslea ez dagoelako prestatuta ezgaitasun hauek lantzeko.
Saiatuko gara materialak egokitzen, zereginetan laguntzen, eta feed-backa
eskaintzen...

3.5.6. Helburuak: gaitasunak garatzeko asmoa. Gaitasun motorrak
Programatu behar dugunean, helburuak formulatu egin behar dira, eta
helburuak gaitasunak lortzeko edo eskuratzeko planteatzen dira, baina
horretarako Gorputz Hezkuntzako arloan garatzen diren gaitasunak ezagutu
behar ditugu. Gorputz Hezkuntzan gaitasuna esaten dugunean trebetasun
motorra zein fisikoa lantzeko baliagarriak diren gaitasunak etortzen zaizkigu
gogora. Baina gaitasun hauek ez dira garatu beharreko bakarrak (hau ere
Vizcarra

(2007)n

agertzen

zen),

badira

beste

batzuk

hauek

bezain

garrantzitsuak.
Eduki pertzeptibo-motorrak lantzen ditugunean, ondoko gaitasunak ari
gara lantzen (A. Vaquero, 1991):
-

Trebetasun motorra garatzeko gaitasunak:
Koordinazio dinamiko orokorra
Mugimenduak elkartu eta egokitzeko
Espazio batean orientatzeko
Behar

den

gihar-tonga

bereizteko

eta

esfortzua dosifikatzeko
Oreka

mantentzeko

edozein

mugimendu

egitean
Mugimenduzko erreakzioa izateko estimulu
baten arabera
Mugimendua egokitzeko kanpoko beharren
arabera (gelditu edota norantza aldatu)
Mugimendu bat erritmo egokiarekin egiteko
gaitasuna
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Ataletako koordinazioa
Objektu txikiak manipulatuz edo ukituz hatzak
bereizten
Eskua eta besaurrea erabiliz manipulazioak
egitea
Bi eskuetako mugimendu konbergentea
Jaurtitzea
Bi eskuetako mugimendu alternatiboa
Bi eskuekin mugimendu ezberdinak eginez

- r¨©/ª«/©/¬¢h® ©(¯ °±/ª±/²h©³ ±/´¶µ/·/¬¢·±/«® ´¶¸/±/¹©/ª%µ/·«/·º ©/»

Oreka mantentzea:
Sostengua askotariko oinarrien gainean
Altuera ezberdinetan
Euskarri ezberdinekin
Gorputz-jarrera ezberdinekin
Erritmo eta abiadura ezberdinetara
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Egoera estatiko zein dinamikoetan
Desoreka

baten

ondoren

gorputza

berrorekatzea
Aukeraketa propiozeptiboa eginez
Konpentsazioa.
desorekaren

Gorputz-adar
aurrean

kontrako

baten
aldeko

mugimendua lortu orekatzeko.
Gorputz-eskema:
Egoera zehatz batean alde nagusia bakarrik
erabiltzea
Gorputz adarrak ezagutzea eta ezberdintzea
Lateraltasuna
Arnasketaren kontrola
Gihar-tonuaren kontrola
Lasaitzeko kontrola
Jarrera egokia bilatzeko gaitasuna
Espazio barruan orientazio eta egokitzapen
egokia bilatuz.
Espazio-denborako egituraketak:
Espazioko dimentsioak ezagutzea
Nozio topologikoak ezagutzea: gora, behera,
barruan , kanpoan…
Nozio

proiektiboak

ezagutzea:

aurrean,

atzean, eskubia, ezkerra…
Gertutasuna, urruntasuna, ordena, jarraipena
ezberdintzea
Espazioko norabideak eta norantzak
Denbora-ordena, iraupena, interbaloa, eta
erritmoa
Gertaera baten hasiera eta bukaera
Abiadura nozioak ezberdintzea
Momentua:

lehenago,

geroago,

bitartean,

momentuan
Ibilbideak identifikatzea
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Objektuak lokalizatzea
Egitura erritmikoak ezberdintzea
Azentuazioa ulertzea
-

Trebetasun fisikoa garatzeko gaitasunak (hauek bigarren
hezkuntzan landu dira, horregatik ez ditugu hemen garatuko) :
Indarra
Malgutasuna
Abiadura
Erresistentzia

Gaitasun motorrak ohiturazko eta oinarrizko trebetasun eta abilezien
bitartez garatuko dira;besteak beste, lasterketa eta ibilketa, bestelako
lekualdaketa, jauzi, bira, oreka, jaurtiketa eta jasoketen bidez. Umeek gaitasun
motorrak garatzeaz gain, beste gaitasun batzuk ere garatu behar dituzte.
Adibidez, Gorputz adierazpeneko edukiak lantzen ditugunean, honako
gaitasun hauek garatuko dira:
-

Gaitasun adierazgarriak:
Sentimenduak adierazi
Sentsazioak adierazi eta agertu
Emozioak erakutsi
Ideiak azaldu
Pentsamenduak adierazi

-

Gaitasun sortzaileak:
Mugimenduak sortu
Arazoen aurrean irtenbide berriak bilatu
Mugimenduak asmatu

-

Gaitasun erritmikoak:
Erritmoak errepikatu
Kate erritmikoak sortu
Denboraren aldagaia aldatu erritmoa aldatzeko
Ordena aldatu

-

Gaitasun komunikatiboak:
Komunean jarri

 

         "!$#%%&'( )!#*'+

}-

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Ana Maria Macazaga López / Mariate Teresa Vizcarra Morales

Eskatu
Eman
Jaso
Ukatu
Kontatu
Erabaki
-

Gaitasun arakatzaileak:
Gauzen forma arakatu
Gorputzaren

mugimendu

orokorrak

eta

segmentarioak aztertu
Gauzen tamaina eta pisua aztertu
Neurriak eta dimentsioak aztertu

- ,¨ ©/ª«/©/¬¢h® ©¯/¼/¬)µ/·/¬h·¶½¶¾/¬¢¾/ªª¾X³ ·¶´/©/¹® »

Eta jolasak edo kirol hastapenak garatzen ditugunean honako gaitasun
hauek garatuko dira:
-

Harremanetarako gaitasunak:
Besteak onartu eta errespetatu
Talde barruan sortzen den egitekoen ordena onartu

 

         "!$#%%&'( )!#*'+

}/.

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Ana Maria Macazaga López / Mariate Teresa Vizcarra Morales

Arauak onartu
Taldean lan egin
Oposaketako jarrera mantendu bestea errespetatuz
-

Sozializazio gaitasunak:
Besteekin lankidetzan aritu helburu bat lortzeko
Taldean parte hartu
Besteen onarpena taldearen barruan
Taldeko harremanak estutu taldearen operatibitatea
hobetzeko

- s¨©/ª«/©/¬¢h® ©(¯ ¿® ª$©À ³ ® ª$©¨ ¨ ¨Á±Â¬)µ/©¶©/Ã/·/ª$³ ¬¢±/´Ä

-

Gaitasun estrategikoak:
Mugikariarekin orientatu
Jokuko egoera ludikoei erantzuna eman
Ekintza-planak sortu
Lankidetzan aritu helburu bat lortzeko asmoz
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Aurkakoaren jarduera dela eta aurre egin
Aurkakoaren jarduerak aurretik ikusi
Aurkakoa engainatu
-

Gaitasun operatiboak:
Mugikariarekin progresatzea
Helburura ailegatzea
Helburua lortzea
Hara ailegatzea...
...az askatu
... baino lehen ailegatzea
Mugikaria lortu
Mugikaria mantendu
Aurkakoaren aurrean jarri, pasatzen ez uzteko.

3.6. GORPUTZ HEZKUNTZAKO EDUKIAK
3.6.1. Eduki pertzeptibo-motorrak
Buruko prozesua kontuan hartuz gero, mugimendua hobeto ikasi eta
kontrolatuko da. Eduki motorrak ikasten dira esperimentazioaren bidez, A.
Vaquero-k (1991) dioen bezala, gorputzaren egokitzapena espazio baten
barruan eta gaitasunen bidez ematen da, arreta jarri behar delako egoera
ezberdinak aztertzen ditugunean, distantziak eta neurriak kalkulatzen direnean,
gorputz adarren mugimendua isolatzen denean, mugimenduaren doitasuna
bilatzen denean edo erritmo berezi bat jarraitu behar denean. Indarra,
malgutasuna,

abiadura

eta

erresistentzia

beharrezkoak

dira

edozein

mugimendu egiteko, baina ez dute jarduera baten operatibitatea ziurtatzen;
horretarako, trebetasun motorra garatzen dituzten gaitasunak ezinbestekoak
dira. Horien garapenak baldintzatuko ditu geroko ikaskuntza guztiak.
Umearen jarduera 5 urte arte holozinetikoa da, hau da, esperimentazio
guztia akatsa-entseiu binomioan oinarritzen da. 5-6 urterekin mugimendua
ideozinetikoa da, hau da, bere jokaera egoeraren arabera ezberdina izango da.
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dioten

bezala,

“ume

batek

ikasten

badu

mugimendu sekuentzia bat osatzen, ziur asko esperimentu zientifiko baten
pausuak ulertzeko eta planifikatzeko gaitasuna ere izango du.” Gaitasun
pertzeptibo motorrak honako hauek dira (gai honen inguruan informazio
gehiago eskuratuko duzu “Garapen psikomotorra Haur Hezkuntzan (0-6 urte)”
argitalpenean, Vizcarra, 2007):

18. argazkia: Ez duzu gurekin jolastu nahi?

Espazioaren egituraketak Gorputza espazio batean mugitzen da, eta
umeak espazio honen barruan orientatzen ikasi behar du. Espazioaren barruan
gorputz adarren kokapena eta gauzen kokapena ezagutu behar da, hauek
erreferentzia bezala erabili ahal izateko. Hitzezko kontzeptualizazioa eta
mugimendua batera gertatzen dira, modu honetan hainbat hitz (gora-behera,
ezker-eskuin, aurrera-atzera...) ezagutzen dira mugimenduaren bidez (S.
Bañuelos, 1992). Egituraketa espaziala espazioko dimentsioekin definitzen da
(bertikaltasuna,

horizontaltasuna

eta

sakonera),

eta

orobat,

Piaget-ek

definitutako harreman espazialen bitartez, autore askok jaso duten bezala
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(Castañer eta Camerino, 1993; Cechini, 1996; Contreras, 1998; Vaquero, 1991,
1992...)
-

Harreman topologikoak: gertutasuna, laguntasuna, ordena,
jarraikortasuna eta jarraipena adierazten dute. Harreman
egonkorrak dira (gertu, urruti, aurrean, atzean, ondoren,
inguruan, elkartuta, ordenatuta...).

-

Harreman proiektiboak: harreman hauek orientatuta daude,
erreferentzia alda daiteke behaketa egiten duenaren arabera (ren aurrean, -ren atzean, -ren azpian, gainean, eskubira,
ezkerrera...).

-

Harreman

euklidiarrak:

neurriak

dira,

luzerakoak,

azalerakoak... (km., zm., kg., l., cc., ...).
Espazioan betetzen dugun lekua erreferentzia-sistema baten arabera
defini daiteke bakarrik.
Denboraren egituraketak Mugimendua aztertzeko edonork duen gaitasuna
da, azterketa horretan denbora-kokapena ikertzen da, baita iraupena eta
erritmoa ere. Mugimendua nolakoa izango den aurrez ikusiz, abiadurari
antzemanda, mugimendua egiteko momentu egokiena aukeratu daiteke
(adibidez, noiz egin salto, noiz gelditu baloia…) Denbora fisikoa eta objektiboa
edo psikologikoa eta subjetiboa izan daiteke. Iraupena, ordena eta interbaloa
ezagutzen direnean denbora ezagutzen da, eta honen gainean dimentsio
konbentzionalak

(egunak,

orduak,

hilabeteak...)

eta

bizipenezkoak

(sentsazioak, gertaeraren hurrenkera eta iraupen subjektiboa) gehituko dira.
Denbora-nozioak honako hauek dira:
-

Ordena:

gertaera

guztien

jarraipena

eta

mugimenduen

sekuentzia kronologikoen jarraipena... izango da. Denboraren
alde kualitatiboa da. Honekin batera datozen kontzeptuak
honako hauek dira: lehen-gero, jarraitasuna, bateratasuna,
periodizazioa.
-

Iraupena: Honek mugimendu edo gertaera baten hasiera eta
bukaera markatzen du. Minutu, segundo eta orduetan
adierazten da. Honekin batera datozen kontzeptuak honako
hauek dira: abiadura (mugimendu kopurua denbora-unitate
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batean), interbaloa (bi mugimenduen artean dagoen iraupena
edo espazioa)...
Erritmoa: ordena eta iraupena elkartzen direnean sortzen da

-

erritmoa, mugimenduaren egitura ordenatu baten errepikapena
da. Mugimendu guztiek erritmo zehatz bat behar dute.
Gorputz-eskema Nork bere gorputzaren inguruan duen irudiarekin zerikusia
du, eta heldutasun neuromuskularrarekin mugatzen da. Gorputzaren kontrola
izan daiteke orokorra, zein segmentarioa. Gorputzaren kontrol orokorra jarrera,
laxaketa eta gihar-tonuaren tentsioarekin kontrola daiteke, eta gorputzaren
kontrol segmentarioa arnasketa eta lateraltasunarekin elkartzen da. Jarrera eta
gihar-tonua orekarekin daude harremanetan eta hezi egin daitezke. Gorputzeskemaren garapena gertatzen denean, gorputza kontrolatu egin daiteke
espazioaren barruan edozein ezbeharren aurrean.
Oreka: Jarrera bat mantentzeko gaitasuna da, nahiz eta kanpoko indarrak
jarrera honen aurka egon. Gorputz-eskemarekin harremanetan dago, kontrol
neuro-tonikoa ezinbestekoa baita. Oreka izan daiteke estatikoa (jarrera egonkor
bat mantentzeko) eta dinamikoa (kasu honetan jarrera mantendu egingo da, bai
kokapena

aldatzen

denean,

bai

abiadura

aldatzen

denean).

Organu

sentsorialek (ikusmenak, entzumenak, organu propiozeptoreek eta informazio
kinestesikoak)

bidaltzen

duten

informazioa

ezinbestekoa

bihurtzen

da

mugimendua kontrolatu ahal izateko.
Koordinazioa Castañer eta Camerinoren ustez (1993c), aurreko elementu
guztiak koordinazioan biltzen dira, honek gorputz gaitasuna adierazten baitu.
Koordinazioak ahalbidetzen du mugimendu baten abiadura hobetzea, esfortzu
minimoa erabiliz mugimendu erangikorrak egin ahal izatea, gihar tentsiolaxaketaren armonia lortzea, lateraltasunaren domeinua eskuratzea, espaziodenboraren

egituraketaren

finkapena

lortzea,

oinarrizko

abilezia

eta

trebetasunen domeinua lortzea. Koordinazioa sortu daiteke gihar-multzo
handien doitasuna eskuratzeko (koordinazio dinamiko orokorra) edo gihar
multzo txikien zehaztasuna lortzeko (koordinazio segmentarioa).
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3.6.2. Eduki adierazgarriak
Komunikatzeko bide hau besteak bezala jorra daiteke, keinua adierazteko,
mugimenduaren bidez adierazpenak egiteko eta komunikatzeko erabiltzen da.
Gorputzaren araketa eta mugitzeko aukerak eta mugak aztertuz antzezpena,
imitazioa, mugimendu sortzaileak... sortzen dira. Espazioaren okupazioak balio
adierazgarria izan dezake. Gorputz-adierazpenaren bidez konpetentzia motorra
hobetu daiteke, eta mugimenduaren balorazio estetikoa ere bai, baina ez da
gehien kezkatzen gaituena. Arestian esan dugun bezala, Gorputz Adierazpena
1968ko maiatzean sortu zen, eta bat-bateko komunikazioan oinarritzen da
gorputzaren gainean jartzen delako arreta. Gaur egun, teknika eta metodologia
guztiak onartzen dira. Gorputz adierazpenaren barruan teknika, metodologia
eta eredu asko sartu dituzte autore ezberdinek: dantza, psikomotrizitatea,
mimoa, gorputz adierazpeneko teknikak, antzerkigintza… Gorputzaren bidez
sormena eta bat-batekotasuna bultzatuz, gorputza zerbait komunikatzeko
tresna

bihurtzen

da.

Gorputz-adierazpenarekin

egoerak

keinuaren

eta

mugimenduaren bidez deskribatuko ditugu, batzuetan hitza erabiliz eta beste
batzuetan ez. Sierraren ustez (1996), “gorputz adierazpena gorputzaren
erabilpena, barneratzea, bilaketa eta onarpena da. Gorputza emozioak, ideiak,
pentsamenduak,

sentsazioak,

sentimenduak

eta

bizipenak

adierazteko

erabiltzen da, betiere, sormena gauza guztien aurrean jarrita” Gorputzaren
bidez gorputza ezagutzera ailegatu daiteke, gorputz-adarren mugimenduak eta
mugak ikusiz eta onartuz, eta norbere mugimendua bestearen mugimenduaren
arabera aldatuz. Gorputzaren bidez espazioa ezagutzera ailegatuko gara,
harreman eta nozio espazialak ulertuz, eta mugimendu estereotipatuak erabili
gabe mugimendua deskubrituz.
Keinuzko

eta

hitzezko

adierazpena

sentimenduak,

ideiak,

pentsamenduak adieraziz hobetuko da. Zerbait adierazten dugunean, gure
nortasuna besteen aurrean azaltzen ari gara; horrela, besteekin lan egiten dugu
eta nork bere burua autoafirmatzen du. Guk landuko ditugun edukiak aurrerago
daude azalduta, baina ez da lan egiteko modu bakarra. Gardoquik eta. Sierrak
(1994) beste eduki batzuk proposatzen dituzte:
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Gorputz-teknika:
o Mugimendua: espazioa, denbora, mugimenduaren kalitateak,
keinua, materialak...
o Gorputz-soinua: soinuaren kualitateak, arnas-soinuak...

-

Adierazpena eta komunikazioa: portaera ez-hitzezkoak, lengoaia ezkonbentzionala, pantomima, atrezoa, proxemia, erritmia, emozioko
memoria, dantza adierazgarria.

-

Sormena: dramatizazioa, dantza sortzailea, dantza librea, ideien
dantza.

Gorputz adierazpenarekin zera bilatzen da: gorputzaren ideia hobetzea,
mugimenduaren aukerak hobetzea, mugimendu orokorrak eta atalkakoak
lantzea. Autoestima eta autokontzeptua hobetu egiten da gorputz adierazpena
hobetu

delako,

eta

adierazteko

gaitasuna

hobetu

delako.

Gorputz

Adierazpenaren trataeran gure proposamenak honako eduki hauek jorratzen
ditu:
Gorputza ezagutzarako tresna:
•

“Ni” norbere ezagutza:
-

nire mugimenduaren aukerak eta mugak

-

Gorputz-adar

ezberdinen

kokapena

eta

mugimenduaren

ezagutza
•

“besteak” norbere ezagutza, bestearen ezagutza eta bestearen
mugimendua dela eta, nork bere mugimendua egokitu.
-

Bere mugimenduen aukerak eta mugak

-

Bestearen

mugimenduaz

ohartu,

bere

gorputz

adarren

mugimendua ezagutu.
•

Nire mugimendua bestearen mugimenduaren arabera egokitu.

“Espazioa eta objektuak” espazioa ezagutu eta espazioaren arabera
mugimendua doitu.
-

Espazioa deskubritzen

-

Espazioan orientatzea

-

Espazio baten barruan mugimenduko aukerak eta mugak
ezagutu

-

Nire mugimenduen egokitzapena, espazio baten barruan eta
oztopo batzuen arabera orientazioa eginez.
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19. argazkia: Nola esan duzu?

Gorputza komunikaziorako tresna
•

Hitzezko komunikazioa erabili keinuari eta mugimenduari laguntzeko

•

Ez-hitzezko komunikazioa erabili adierazteko tresna gisa(orokorra
edo segmentarioa):
-

Sentimenduak

-

Sentsazioak

-

Irudiak

-

Ideiak...

Dramatizazioa: komunikazioa hobetzeko eta ideiak adierazteko tresna
•

Pertsonaia baten imitazioa , bere ezaugarriak adieraziz

•

Pertsonaia batzuen ezaugarriak aukeratu eta erabili

•

Istorio dramatikoak egin

•

Bizitzako egoerak imitatu

•

Ipuin motorrak

Dantzak
•
 

Dantza librea erabili adierazteko tresna gisa
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•

Espazio-denborako egitura ezberdinak jaso: euskal dantzak

•

Taldeko koreografia errazak (distantziak, espazioa eta bestearen
mugimenduaren arabera mugimendua egokitzeko...)

•

Bestearen mugimendua kontuan izanda, ordena, iraupena eta
erritmoko egiturak landu.

Gaitasun

espresiboak

(sentimenduak,

sentsazioak,

ideiak

eta

pentsamenduak) adierazten garatuko dira; sormena eta gaitasun sortzaileak,
mugimenduak sortzen, ipuinak eta taldeko egoera berriak sortzen garatuko dira.
Gaitasun erritmikoak, erritmoak errepikatuz eta sortuz garatuko dira. Gaitasun
komunikatiboak, ideiak taldean jartzen, eskatzen, ematen, jasotzen, ukatzen,
konpartitzen, iritzia ematen, kontatzen, erabakitzen... garatuko dira.
Premiek, sentimenduek eta emozioek umearen gorputzean islatzeko
ispilu bat aurkitzen dute. Wallon-en ustez atsekabea, poza, sorpresa... modu
somatikoan adierazten dira, umearentzat munduan dagoela adierazteko modu
bat baino ez da. Gorputz adierazpeneko esperientziak ugariak eta ezberdinak
izango dira, eta baliagarriak izango dira gorputza, ingurunea eta besteekiko
harremanak hobetzeko. Adierazpen-gaitasunak afektibitatea agerian jarriz
aberastuko dira. Irakaslearen funtzioa, zalantzarik gabe, konplexua izango da;
haurrak estimulatzeko gai izan behar du, haiek beren erantzunak aurki ditzaten.
Horretarako,

animatu,

proposamen

berriak

sortu,

beharrezkoa

balitz

proposamenak gidatu… egin beharko du irakasleak, baina aldez aurretik
zehaztutako mugitzeko moduak inposatu gabe. Helburua ez da haurrari egun
osoan bere kasa jolasten uztea, estimulazio-gabeziak etengabeko inposaketek
bezainbeste hertsatuko bailukete.
Teresa Lleixá-k ondorengo sailkapena egiten du edukiak lantzeko:
Gorputzaren

eta

sentimenen

ezagutza:

Gorputza

adierazpen-tresna

bilakatzeko, beharrezkoa izango da gorputz horren eta adierazi beharreko
emozioen, sentimenduen eta pentsamenduen arteko identifikazioa egitera
eramango gaituen gorputzaren ezagutza sakona. Horretarako, gorputz
segmentuen mugimendu independenteak ezagutzea eta gorputz-eskema ondo
garatzea ezinbestekoa da. Sentimenduak pizteko, ondo ulertu behar dira
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pertzepzioak. Haurrari bere gorputza ezagutzen laguntzea izango da gorputzadierazpenarekin lotutako lan ororen oinarria.
Jolasteak eta mugitzeak eragiten duen plazera Haurrak mugitzeko duen
beharrak gutxi landutako keinuak eta ekintzak sortzea dakar berarekin. Keinu
eta ekintza horiek biziak eta aztoratuak izan ohi dira. Gure saioetan haurrak
mugitzeko plazera gorputzaren bidez gara dezan saiatuko gara. Haurraren
adinaren arabera, imitazioak eta ekintzak esanahiez hornituko ditugu
horretarako. Bigarren urtearen erdialdera, imitazioa garatzen da, azterketa
ludikoan oinarrituz. Haurra bere inguruan gertatzen diren mugimenduak
imitatzen ahaleginduko da eta horrek, mugitzeko modu berriak eta adierazteko
ahalmenak hobetzea ahalbidetuko dio.
Gorputza espazioan Ezin dugu mugimenduzko jardueretan pentsatu espazio
eta denbora jakin batzuetan kokatu gabe. Espazioaz hitz egiten dugunean bi
espazio mota aurki ditzakegu: batetik, objektuek betetzen duten espazio
zehatza eta gorputza betetzen duen espazio abstraktua; bestetik, espazio
soziala, hau da, besteekin batera betetzen duguna.
Sormena: jarduera sortzailearekin, haurrak ekimena izatea eta irtenbideak
bilatzeko irudimena erabiltzea eragingo dugu. Irudimenak eramango gaitu
errealitatetik gero eta urrunago dauden ekintzak burutzera.
Komunikazioa: Gorputz adierazpena, lehenago ere adierazi dugunez,
zerbaiten adierazpen hutsa izan daiteke. Halere, sarritan adierazpen honekin
zeinuak eta esanahiak agertzen dira, eta horrek gure ikasleen artean trukeak
izatea eta haien artean komunikazioa izatea ahalbidetuko du.
Jolas dramatikoa. Jolas dramatikoan haurrak bera izateari uzten dio
pertsonaia, animalia edo objektua izateko. Bere ohiko munduan ez den batean
sartzen da, esperientzia berriak bizitzeko. Haurra berez, errealitatea eta
fantasiaren arteko muga oso ondo bereizita ez duen mundu batean sartzen da.
Jolas

dramatikoan

adierazpen-modu

desberdinak

biltzen

dira.

Ahozko

adierazpena, keinuen bidezkoa, soinuena, musika-adierazpena, adierazpen
plastikoa… jardueraren une ezberdinetan ager daitezke. Horrela, jolas
dramatizazioa hezkuntza-globalizazioaren elementu garrantzitsu bilakatzen da,
adierazpen-modu desberdinen arteko lotura delako. Jolas dramatikoa burutzeko
poesia bat, irudi bat, ipuin bat, edo abesti bat har dezakegu abiapuntu bezala.
Jolas dramatikoak ondorengo baldintzak bete behar ditu: haurrarentzat
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esanahia izango du, bere ohiko bizitzarekin eta interesekin harremanetan
dagoen zerbait erakargarria izan behar da eta ziurtasun sentsazioa emango
dio. Gorputz-adierazpena lantzeko proposamen praktiko batzuk:
•

Nork bere burua ezagutzeko:
-

Ispilua: ispiluaren aurrean irakasleak mugimendu bat egiten
du, objektu eta gorputz adar bat inplikatuz

-

Ispiluan mugimenduak egin

-

Ispiluan keinuak egin.

-

Ispiluaren aurrean: handiekin mugimendu landuagoak izan
daitezke. Imitazioak egin, saiatu egiten nik egiten dudana...
ispilu parean jarri nor da altuena?...

-

Ispiluaren aurrean aurpegiko atalak ikusi... keinuak imitatu...
aztertu keinuak ematen dituen aukerak... Irakasleak parte
hartzen du portaera batzuk erakutsiz.

•

•

Bestearen gorputza onartzeko eta ezagutzeko:
-

Ispiluaren aurrean bestearekin aurreko proposamenak lantzea.

-

Eskultura eta eskultorea.

-

Itzalak.

-

Ispiluarena parez pare gelditzea.

Espazioarekin harremanetan jartzeko:
-

Ahalik eta espazio gehien okupatzea, ahalik eta espazio
gutxien okupatzea, denen artean, gauza baten gainean,
azpian... kutxa baten barruan, kanpoan... jolasten ari direla hitz
egiten da eta galderak egiten dira. Gertu... urruti... Ipuin baten
barruan nozio hauek integratu...

•

Besteekin harremanetan jartzeko:
-

Sentimenduak eta sentsazioak aztertu... mina du... mina egin
diote... besarkatu egin dute...

-

Agurtzeko era ezberdinak...ni Loli naiz eta horrela esaten dut
kaixo!...

•

 

Keinuak imitatu.

Mugimendua kontrolatzeko:
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Leku aldaketak espazioan zehar, mota guztietako oztopoak
jarri,

bultza

eta

tira

egiteko,

zeharkatzeko,

gainetik

gainditzeko... azpitik pasatzeko...
-

Lasaketa: puxika erabiliz, laztanduz, armiarma, masajea
puxikarekin

-

Txikiekin masajeak: digitalak bizkarrean, nudilarra sabelean,
esku-ahurrekoa sabelean, digitala oinetan...

-

Mugimendua eta atsedena txandakatzea: ...ipuin baten bidez
mugimendua sortu, bukaeran nekatu egin gara eta lo egitera
goaz... mugimendua eskatu edo sortzen saiatu, musika
gelditzen denean geldirik gelditzen gara (estatuak gara)... mutu
gelditzen gara...

•

Sentimendu eta sentsazioen bidez adierazteko oinarrizko baliabideak
aztertzea:
-

Sentimenduak aztertu... triste, alai..., sentsazioak beroa, hotza,
logura, maite zaitut, ez dut nahi ...

•

Keinuzko adierazpena aztertu: irribarrea, kopeta ilundu...

Besteekin harremanetan jartzeko:
-

Keinuen imitazioa. Lapiko magikoa... jaki ezberdinak imitatu
(dena berbalizatu behar da), zer den, nola zuritzen den...

•

Karetan lapikoa.

Istorioak kontatu:
-

Ipuin bati bukaera jarri.

-

Pertsonaia ezberdinekin istorio bat osatu

-

Itzal-antzerkien bidez istorio bat kontatzea: argi, foku edo
diapositiben proiektore batekin hari-puntu bat sortu, beste
aldean izara edo pantaila bat jarri eta pantailaren atzean
publikoa edo umeak. Foku eta pantailaren artean pertsonaiak
mugitzen dira itzalak eginez. Itzala egiteko txotxongiloak edo
kartoizko figura artikulatuak edo artikulatu gabeak erabili; edo
pertsonak mozorrotuak edo apendize batekin kokatu; edo
eskuekin forma ezberdinak egin pertsonaiak sortzeko eta
hauekin istorio bat kontatu. Kontuan izan fokutik gertu figura
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hori txikiagoa izango dela, eta fokutik urruti figura hori
handiagoa izango dela.
-

Ipuin pertsonifikatua. Hasi istorio bat kontatzen eta umearen
parte-hartzearen arabera, istorioak bukaera ezberdina izango
du.

•

Mimoaren bidez.

Jolas sinbolikoarekin harremanetan dauden egoerak:
-

Ipuin motorra: sentimenduak, sentsazioak adierazteko.

-

Itzal-antzerkiak ere bai, (umeak protagonista bihurtuta, egoera
arrunt batean sartuko dira, beraiek itzala izanik)

-

Egoera errealak antzeztu

-

Istorio baten bukaera asmatu

-

Mozorroa bilatu.eta elementu hauekin istorio bat bilatzea.

-

Txotxongiloak: patata, Kartoia bi hankekin, laranja eta arkatza,
puxika, eskularrua... (hau ere dramatizazioan sartuko litzateke)

•

Espazioak eraikitzea:
-

Kolaboratzea espazioak sortzeko: ...etxe bat egiteko... indioen
etxola egiteko... gure ohea... gure mahaia bazkaltzeko... Joko
sinbolikoa erabiliz induzitua edo librea...

•

Erritmoa lantzea:
-

pandero batekin erritmo ezberdinak markatu, horren arabera
pausua moldatu...

-

Abesti dantzatuak

-

Dantzak

3.6.3. Eduki ludikoak
Jolasa umearen jarduera propio bat da, umearentzat jarduera naturala
eta beharra bihurtzen dela eta hazkunde fisikoa, hazkunde intelektuala, soziala
eta afektuzkoa lortzeko ezinbestekoa. Jolasaren bidez, umeak ondo pasatzen
du eta bere nortasuna sendotzen du. Umeak jolasaren bidez honako hauek
eskuratzen ditu:
-

gauzak aztertu eta analizatzea.
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-

Sormenarekin gozatzea.

-

Pentsamenduak kanporatzea.

-

Emozioak eta inpultsoak kaleratzea.

-

Fantasia liberatzea.

-

Debekatuta dagoen guztia egitea: kotxea gidatzea, ama izatea,
agintzea, gauzak erostea...

Jolasaren bidez autonomia eskuratzen du, portaera eta jokaerako
oinarriak finkatzen ditu, geroko ikasketetan eta lanetan baliagarriak izango
baitira. Jolasaren inguruan bi kultura ezberdin sortzen dira, batetik jolasa zerbait
interesgarria da pertsonarentzako prestakuntza den aldetik; bestetik, azaleko
zerbait izan daiteke. Jolasa definitu nahian bere ezaugarriak nabarmendu
ditzakegu: denbora pasatzeko jarduera da, aisialdirako jarduera, naturala da
espontaneoa delako, askatasunarekin sortzen delako. Jolasten da jakin gabe
zer gertatu behar den, eta jokalariek bukaera ezagutu nahi dute. Jolasa
gizatalde batean gertatzen da, bere izaera justifikatuz. Ezaugarri horiei beste
batzuk ere gehitu ahal zaizkie: errealitatetik aldenduta dagoela, arau batzuk
dauzkala

jolasari berari seriotasuna emanez edota nekea ekartzen duela

gehienetan.

20. argazkia: A, bai? Debekatuta dagoela hemen egotea?
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Tourtet-ek (1973) umeen iritzietatik jolasen ezaugarri komunak atera
zituen: alaitasuna, ongizatea, gogobetetzea, askatasuna, debeku guztien
askatasuna, zabaltasuna, debaldekotasuna, umearen naturaltasunarekin batera
datorrela eta helburua bere barnean dagoela. Esan dezakegu jolasarekin ondo
pasatzen dela, errealitatetik kanpo dagoela, eta askotan beste eginkizun bat
jokatzen duela. Claparede-ren ustez (1951) jolasak honelakoak izan daitezke:
-

Funtzionalak eta orokorrak:
o Sentsorialak:

entzumenezkoak,

ikusmenezkoak,

ukimenezkoak...
o Motorrak: jauziak, lasterketak, lasterketakoak...
o Psikikoak
-

Funtzionalak eta espezialak:
o Borrokakoak
o Ehizatzekoak edo harrapatzekoak
o Sozialak
o Familikoak
o Imitaziozkoak

Borotau-ren ustez:
-

Jolas berbalak, imitaziokoak... (suertekoak, erritualak, majikoak edo
simulakrokoak...)

-

Indarra eta trebetasuna adierazteko jolasak

-

Jolas

intelektualak

(memoriakoak,

hausnarketa

azkarrekoak,

tranpakoak ...)
Lequeux-entzat izan daitezke:
-

Betetzen duten espazioaren arabera:
o Geldoak
o Moderatuak
o Sakonak

-

Hasierako formazioaren arabera:
o Borobilean egindakoak
o Eserita egindakoak
o Bikoteka egindakoak
o Ilaretan egindakoak
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Jolasaren izaeragatik:
o Harrapaketakoak
o Leku aldaketakoak
o Erreleboetakoak
o Objektuekin egindakoak

Hemen hiru sailkapen ezberdin azaltzen dira, baina sailkapen asko aurki
daitezke; horiek guztiak dira baliagarriak testu honetan agertzen diren
baldintzak eta gomendioak errespetatzen badira. Gutxienekoa da zer nolako
sailkapenak aurki ditzakegun, gehien interesatzen zaiguna zera da: jolasaren
ezaugarri ludikoak eta hezigarriak ez galtzea eta, bide batez, jolasaren bidez
ikaskuntza berriak eskuratzea. Adibidez, pertsonen arteko harremanak kontuan
izanda, jolasak honelakoak izan daitezke: imitaziokoak; laguntzekoak (herrena
salbatzea, itsua gidatzea...); harreman neutroak, taldean egonda harremanak
ez izatea (koroan egindako abestiak); kooperaziokoak: lana banatu behar
denean; oposiziokoak: lasterketak, aurkikuntzak, borrokak...
Intentsitatea izan daiteke ezberdina espazioaren okupazioaren arabera,
espazio zabalean joko berdinak intentsitate edo esfortzu handiagoa eskatzen
du, espazio txikiago batean intentsitatea txikiagoa izango da. Espazioan
eraikuntza bertikalak eta horizontalak egin daitezke. Jolas batzuek erantzun
konkretu eta bakar bat behar dute, eta beste batzuek, ordea erantzun pilo bat
izan dezakete. Jolasetan taldekatzeko modua ezberdina izango da guztietan,
batzuetan txanda itxaron behar da, edo ikasleak kokatu behar dira modu
konkretu batean; beste batzuetan denak batera jolastuko dira, eta beste
batzuetan, berriz, talde txikietan banatuko dira, talde bakoitzak autonomia
izanez. Aspektu hauek guztiak nahastuz jolas pila bat sor daitezke, eta
ezagutzen dugun jolas batekin jolas berriak sor daitezke. Materiala dagoenean
irakatsi behar da nola aprobetxatu daitezkeen inguruko materialak, nola sortu
eta nola erabili gertu dagoena beste modu batez. Irakaslea, nolabait, jolasaren
partaidea da, proposamenak botatzen baititu. Jolasa izan daiteke baliabide
didaktiko bat ondorengo arrazoiak adierazten duten bezala:
•

Umea ezagutzeko baliagarria da, honek bere sentimenduak
adierazten baititu.
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Jolasekin ikaskuntza baten aurrean interesa mantendu daiteke
denbora luzeagoan, izan ere, jolasak motibatu egiten du eta
interesa pizten du.

•

Jolasaren bidez frustrazioak kaleratu daitezke (baina kontuz!
gaizki zuzentzen badugu,

indartu egin daitezke). Jolasaren

bidez, besteekiko jarrera positiboak bultzatu daitezke.
•

Jolasaren bidez

ikaskuntza egokitu egin ahal da umeen

interesak kontuan hartuta.
•

Jolasaren baliagarritasuna ezberdina izango da maisuaren
intentzionalitatearen arabera.

•

Jolasaren zailtasuna egokitu egin behar da jolasa baliagarria
izateko.

•

Jolasek

garapen

pertsonala

eta

motorra

bilatuko

dute,

ikaskuntza bide bat baitira.
•

Egoera kooperatiboak bilatuko dira.

Ondorengo lerrotan praktikarako proposamen batzuk ikus ditzakegu:
1. Tonuaren eta posturaren kontrola, egoera ezberdinetara egokituz.
a. Jarrera-aldaketaren jokoak.
b. Jarduerak azalera ez-gogorretan.
c. Keinu edo mugimenduen imitazio-jokoak.
d. Egoera

aldaketa

eragiten

duten

jarduerak

(lasterketak,

lekualdaketak, eseri, zutik...).
2. Gorputzaren alde bat erabiltzeko mugimendua egokitu.
a. Jokoak objektu ezberdin eta mugikariekin.
b. Objektuen garraioa eragiten duten jarduerak.
c. Modu estatiko eta dinamikoan hankekin eta eskuekin kolpeak
erabiltzen dituzten jarduerak.
3. Abilezia berriak ikasteko, gorputzaren atal ezberdinen mugimenduen
disoziazioa.
a. Atal disoziazioko jokoak.
b. Pilotekin joko indibidualak eta kolektiboak.
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4. Arrisku kontrolatuko eta jarduera motorrekiko gustua bultzatu, mugak
eta aukera ezberdinak behatuz edo aztertuz.
a. Igoera eta eskegidurako jarduerak.
b. Oinarrizko

abileziak

garatzeko

jarduerak

(saltoak,

giroak,

lekualdaketak...).
5. Espazioarekiko edota objektuekiko oreka erabili, egoera estatiko eta
dinamikoetan.
a. Postura

aldaketak

eragiten

dituzten

jarduerak

koltxoneten

gainean.
b. Grabitate zentroaren aldaketak eragiten dituzten jarduerak.
6. Joko-arauen onarpena errespetu eta elkarlaguntzarekin.
a. Oinarrizko arauak eta txandak errespetatzea

eskatzen duten

jarduerak.
b. Pertsona ezberdinen artean mugikariak konpartitu behar diren
jarduerak.

3.7.

LOGSE-TIK LOE-RA

LOE, Gorputz Hezkuntzaren arloko lege berria. XX. mende bukaeran izan
dugun LOGSE legearekin eta gizartearekin alderatuta, XXI. mendeko gizarteak
beste une sozial eta historiko batean kokatzen gaitu, ez dago dudarik.
Ezaugarri gisa, aipatu behar da mende hasberri honetan inmigrazioak gora egin
duela, eta horrek gizarte-integrazioa lortzeko zailtasunak eragin ditzake;
horretaz

gain,

gutxiago

mugitzen

gara,

eboluzionatu

egin

den

gorputzarenganako kultua dago, oso gaztetatik estresak jota egoten gara, eta
abar. Gorputz Hezkuntza, hezkuntzaren zerbitzura dagoen erreminta baliagarri
bilakatu da herritarren bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko.
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21.argazkia: Ea, ba, non sartzen dudan baloia...

LOGSE indarrean sartu zenetik igaro diren hamabost urte baino gehiago
hauetan, Gorputz Hezkuntzaren arloan azterketa eta ikerketa asko egin dira,
batez ere, bilkaera handia gertatu delako alor honetako profesionalen artean;
horrek ezagutzarako ikuspuntuak aberastu dituela esan dezakegu, baina era
berean, zailagoa gertatzen da curriculum batean ikasleek nahitaezko
irakaskuntza bukatzen dutenean zer ikasi behar duten zehaztea.
Testu hau egin dugunok LOEko curriculuma egiten hartu dugu parte, eta
Curriculuma egiteko garaian geure buruari egin behar diogun galdera hauxe da:
ikasleek zer ikasi behar lukete derrigorrezko irakaskuntza garaian? Zer gaitasun
izan behar lituzkete? Ikasgai honetako edukiek zer eskain diezaiekete
gizartepertsona horiei? Zuzentasun-gaitasunak garatu behar direla uste dugu,
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bizitzea tokatu zaien gizartean ulertzeko eta bertan jarduteko baliagarri gerta
dakiekeen ikasle guztiei. Galdera hauentzat ez dago erantzun bakar bat; gure
kasuan, heldu nahi izan diogu orain arte zegoen curriculumari, eta hortik
abiatuta sartu ditugu aldaketak, orain arte egindako guztia zalantzan jarri gabe.
Izan ere, praktikan murgilduta dauden profesionalei oso urrun geratzen zaizkie
azken bi hamarkadetan garatu diren proposamen teoriko gehienak.
Curriculumean sartutako zehaztapenetatik abiatuta, irakasle bakoitzari bere
ikasgelan sortu zaizkion laneko galderak abian jar daitezen nahi dugu, berak
duen irakasle-zeregina zalantzan jarrita. Bere buruari galde diezaiola irakasten
duenak eta irakasteko moduak zer ondorio izan ditzakeen. Tinning-ek (1992)
eta Kirk-ek (1990) esaten duten bezala, curriculuma hobetzea ez da
konponbide azkarrak topatzea, edo goitik behera ezarritako hezkuntza politikak
izatea, baizik eta irakasleak modu profesionalean garatzea. Ardura gaitezen
gehiago gure erabakiek izan ditzaketen ondorio etiko eta moralez, eta begira
diezaiogun gure proposamenen atzean ezkutatuta dagoen lehiari, bazterketari,
xenofobiari, elitismoari eta sexismoari. Irakasleak ikasleak hezten laguntzeko
zeregina du, zera irakatsiz: jasotako informazioa modu kritikoan egituratzen,
ezagutzak antolatzen eta ikasitakoari buruz hausnarketa egiten.
Gorputz Hezkuntzako curriculuma ez dago zuzenduta beso-hankak
mugitzen dituen makina-pertsona bati, baizik eta, gorputz jarduera egiterakoan
sentimenduak eta emozioak dituen pertsona sozial bati. Gorputz Hezkuntzako
irakasleak badaki edo jakin beharko luke, ikaslea izaki sozial bat dela, bere
historia duena egiten dituen jarduera fisiko guztietan, eta presente dauden
bizipen eta emozioz betetako izaki afektibo bat dela. Gorputz Hezkuntzako
irakasleek ikasleak jardutera mugitu dituen asmoei buruzko hezkuntza-helburu
bat izan behar dute. Hala ere, kontuan hartu behar dugu testuinguru kulturalik
gabe ez dagoela gorputz hezkuntzako curriculumik.
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22. argazkia: Hara, hara, hara!

Hezkuntza-lege berriaren aurrean gaude, eskolari funtzio berriak izatea
eskatzen dion gizarte anitzaren aurrean; zer egin gorputz hezkuntzako gaiek
izaera zehaztugabeak izan ez ditzaten? Nola lehenetsi nahitaezko irakaskuntza
amaitzerako ikasi behar duten hura? Ikasleekin negozia daitekeen edukirik ba
al dago? Derrigorrezko irakaskuntzako proposamen honen bidez sortu nahi
dugun eztabaidak galdera asko ditu.
Gorputz Hezkuntzari eta mugimenduari laguntzeko jarduera fisikoak,
Gorputz-hobekuntzarako trebetasun zehatzak sustatzeaz gain, pertsonaren
heziketa integralerako (fisikoa, kognitiboa eta sozio-afektiboa) oinarrizko tresna
ere badira. Ezagutza-alorra den heinean, lehen eta bigarren hezkuntzako
etapetako curriculumetan gorputz hezkuntza sartu dute, eta prozeduraedukietan (trebetasunetan) dago oinarrituta. Kognitiboki barneratu behar dituzte
(kontzeptuak) prozedura horiek, besteekiko harremanaren bidez balioetsi behar
dira, eta horrek esan nahi du ikasleek erantzunkizun pertsonala eta soziala
(jarrerak, balioak eta arauak) izan behar dutela.
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3.7.1. Arlo honetako gaitasunak: XXI. mendeko ikasleen beharrei
erantzuna ematea
Orain arte esandakotik abiatuta, lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleek
dituzten beharrak honako hauek direla uste dugu: (1) beren gorputzarekin
esperimentatzeko beharra dute, bakoitzak dituen mugimendu-aukerak eta
mugak ezagutzeko, eta bakoitzak dituen ezberdintasunak onartuz. (2) Norbere
gorputzaren bidez nork bere buruarekiko sentimenduak eta estimuak
adierazteko

beharra

du,

baita

gainerako

pertsonekin

izaten

dituzten

harremanetan ere. (3) Beren denbora librea bideratu eta betetzeko beharra
dute, jarduera fisikoa eta kirol-jarduera desberdinak leku anitzetan egiteak
ematen dien atseginaz ohar daitezen (bai ingurune natural eta hiritarretan, bai
testuinguru kultural eta sozial ezberdinetan). Horretarako kirola egin eta ikusle
gisa kirol bizipenaz gozatzeko nahia sustatu behar da, euskal kulturaren eta
gainerako kulturen adierazpen anitzenganako onarpena eta begirunea izan
behar dela kontuan hartuta.
3.7.2. Arlo honetako edukiak eta gaitasunak
Gaitasunak hiru ardatzetan antolatu dira, lehen hezkuntzako ikasleek
dituzten beharrak kontuan hartuta. Hiru blokeak elkarri lotuta daude, izan ere,
haurra unitate bakar bat dela uste dugu. Gaitasunak eskuratzeko prozesua,
prozesu zikliko bat dela uste dugu, horrela, ikaste-erritmo desberdinen
eraginez, zenbait gaitasun behin eta berriz azalduko ditugu etapa horretako
ziklo desberdinetan. Lehen Hezkuntzarako adierazi diren gaitasunak honako
hiru ardatz hauetan antolatu ditugu:
-

ariketa fisikoa eta osasuna

-

gorputz adierazpena eta komunikazioa

-

kultura motorra: denbora librerako aisia eta heziketa

(Dekretua egiteko lehenengo eduki multzoa bitan banatu dute. Hala,
osasuna alde batetik geratzen da, eta mugimenduaren ezagutza
kualitatiboa —koordinazioa, oreka, gorputz-eskema, espazio-denborako
egituraketak— beste aldetik).
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Ariketa fisikoa eta osasuna

Osasuna egokitze-fisikoaren hobekuntzari lotuta aurkitzea ohikoa izan da
(Devis, 2002); baldintza fisikoak hobetzeari eta kirol-etekinaren ideologiari
lotutako kultura bat sortu da, baita eskolan ere, eta hori ez litzateke horrela izan
behar. Eskolan, osasunak ongizatea sustatu behar du ikasleen autonomia
eskuratzeko bideak topatu nahian, ikasleek duten giza-indar guztia eta bizitza
duina izan dezaten laguntzeko (Devis, 2002; Generelo, 2004). Ongizateari
begira jarrita dagoen jarduera fisikoak, harremanetan jarri behar ditu pertsonak
beste gizarte-talde batzuekin, kide den komunitatearekin eta bizi den ingurune
naturalarekin. Osasuna garatzeko talaia ona da jarduera fisikoa, eta horregatik
erabaki da erabiltzea. Alor horretan pertzepziozko eta koordinaziozko baldintza
eta baldintza fisiko desberdinekin zerikusia duten alderdiak lantzen dira.
Gorputza ezagutzea eta oinarrizko trebetasunak eta trebetasun espezifikoak
gauzatzea

posible

egiten

duten

horiek,

baita

pertsona-

eta

gizarte-

ongizatearekin zerikusia duten jarduera fisikoa egiteko ohiturak hartzea ere.
Jarduera fisiko osasungarriaren oinarriak zeharkako edukien trataera
izan zuen Euskal Autonomia Erkidegoan LOGSEren arabera. Oraingoan,
edukien multzo handi gisa aurkeztu nahi izan da osasuna, XXI. mendean
osasunak garrantzi handia hartu duelako (hainbat arrazoirengatik, gutxi
mugitzen garelako eta bizi-ohitura kaltegarriak ditugulako). Eduki-bloke honekin
erantzuna aurkitu nahi diogu galdera bati, alegia, osasunak zer eginkizun izan
behar duen curriculum honetan. Kontua ez da edukiak berriz antolatzea;
irakasleak gonbidatu nahi ditugu pentsamendu- eta ekintza-modu berrien jabe
egin daitezen, profesionalki guztiok aberasteko.
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23.argazkia: Osasun mentala ere...

Ariketa fisikoa da, eskeleto-muskuluen bidez egiten den eta oinarrizko
metabolismoak duena baino energia-gastu gehiago dakarren gorputzeko
edozein mugimendu; baina, horrez gain,

mugimendu-gaitasunari esker

pertsonak bizi duen esperientzia ere bada. Gorputz-izaera ematen dion
esperientzia da; pisu eta distantziak ikasteko eta balioesteko aukera ematen
dio, sentsazio oso desberdinak bizitzeko eta aintzat hartzeko, eta bere gorputza
eta ingurua ezagutzeko parada ematen dio. Azalpen horri lotuta, Devis-ek
jarduera fisikoari buruzko definizio zabala eskaini digu, jardute horri loturik
dauden onura fisiko, psikiko, sozialak eta ingurumen-onurak nabarmentzeko.
Gainera, pertsona bere osotasunean (fisikoa, mentala eta soziala) hartzen duen
osasunaren kontzeptuarekin jarri du harremanetan jarduera fisikoari buruzko
definizioa.
Ariketa Fisikoa eta Osasuna izena eman diogun bloke handi honetan,
LOGSEk Euskal Autonomia Erkidegoan egindako proposamenean Lehen
Hezkuntzarako lehen eta bigarren edukien blokeetan agertzen diren gaiak sartu
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ditugu (“gorputza, irudia eta pertzepzioa” eta “gorputza, ahalmenak eta
trebetasunak”; azken horrek egoera fisikoa hartu du kontuan), baita Bigarren
Hezkuntzako lehen blokea ere (“egoera fisikoa eta osasuna”). Berez, Ariketa
Fisikoa

eta

Osasuna

blokeak

pertzepzio-trebetasunak,

koordinazio-

trebetasunak eta trebetasun fisikoak eta horien ondorioz eratorritakoak hartuko
lituzke: mugimendu-trebetasunak eta ahalmenak. Baita ariketa fisikoa egiteko
ohitura osasungarriari loturik dauden ohiturak eta teknikak eskuratzea ere.
Bloke honek bete nahi duen funtzioa higieniko-funtzioanala da: osasuna
hobetzeko, bai zaintzeko eta bai prebentzio gisa, gorputza ezagutzearekin du
zerikusia, gorputzaren dimentsioak ezagutzearekin, espazioan betetzen duen
lekuarekin, eta gorputzak dituen mugimendu-aukera eta -zailtasunekin, baita
gaitasun fisikoa eta mugimendu-gaitasuna hobetzearekin ere.
Blokeko gaitasunak
Ariketa fisikoaren bidez bere gorputza ezagututa eta baloratuta, umeak
bere beharrak ere ezagutuko ditu, eta higiene, postura eta ariketa fisikoa modu
jarraian egiteko ohiturak hartuko ditu, bere gorputzarenganako erantzukizunjarrera hartzeko.
Mugimenduaren bidez bere gaitasun fisikoak, pertzepziozkoak eta
koordinaziozkoak garatuko ditu, eta garapen hori orekatua bada, bere gorputza
hobeto ezagutzera eta dituen ezberdintasunak onartzera iritsiko da, eta
autoestimu hobea izatera.
Gorputza menperatzeko hobekuntza funtzionalak, adin honetan, eredu
asko eskuratzea esan nahi du, mugimendu-aukera berriak eskuratzeko eta
mugimendu-gaitasunak eta oinarrizko trebetasunak behar bezala garatzeko.
Gorputza menderatzeko hobekuntza funtzional horrek, nork bere burua hobeto
ezagutzea esan nahi du, norbere gaitasunekiko segurtasun gehiago izatea eta
parte hartzeko eta gizarteratzeko aukera gehiago eskaintzea.

 

         "!$#%%&'( )!#*'+

- /s

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Ana Maria Macazaga López / Mariate Teresa Vizcarra Morales

Bloke honen bidez gaitasun kritikoa hartuko du ikasleak, osasunari
dagokionez, bizi estilo desberdinek zer ondorio izan ditzateken pentsatzeko;
hori bai, korronte bakoitzak dituen ezaugarriak kontuan hartuta.
Proposamena luzeagoa da, sakonago ezagutzeko kontsulta ezazu
honako web orri hau: www.euskalherrirako.curriculuma.org
Dokumentu hau idatzi genuenean oraindik LOErako dekretua argitaratu
gabe zegoen. Hizkuntza-orrazketa egiten ari ginenean argitaratu da. Dekretuan
bloke hau, Lehen Hezkuntzan, bi bloketan zatitu dute, arestian esan dugun
bezala: 1. blokean gaitasun eta trebetasun motorrak gelditu dira, eta 3. blokean
osasuna eta gaitasun fisikoak gelditu dira. Horrela, osasuna gorputzaren sasoi
fisikoarekin lotu da, eta mugimenduaren fintasuna bereizirik utzi da. Gure
ikuspuntuaren arabera batera doaz, baina dekretuak ez du horrela jaso.

3.7.2.2.

Gorputz-adierazpena eta komunikazioa

Tradizionalki makina-gorputzak gorputz afektibo-emozionala baztertu
egin du. Gorputz-objektua, ikuspuntu mekanizista batetik landu da, emozioetatik
aldenduta. Emozioak ez ditugu eduki gisa hartzen, ezta gaitasun gisa ere, eta
horregatik curriculum edukietatik kanpo gelditu dira. Horixe konpondu nahi izan
dugu Gorputz-adierazpena eta Komunikazioa izeneko edukien blokearekin.
Gaitzesgarria litzateke emozioak ezagutza-gorputz itxi eta objetibo batera
mugatzea; emozioak beti pertsonen bizitzetan daude, eta aldatu egiten dira
bizitzan zehar (Castañer eta Camerino, 2004). Irakasle eta ikasle askok
zailtasunak izaten dituzte beren emozioak onartzeko, eta barne-mundua
ezagutzeko bide gisa erabiltzeko; are gehiago, jendearen aurrean emozioak
adierazteko zailtasunak dituzte, baita kanpoko mundua, bestea eta besteak
ezagutzeko tresna gisa ere.
Guztiok ondo baino hobeto dakigu gaur egun hezkuntza emozionalak zer
nolako garrantzia duen, eta Gorputz Adierazpena pertsonen emozio-munduan
sartzeko funtsezko euskarria konsideratzen dela. Gorputz-adierazpenari buruz
irakurtzea eta hitz egitea ez da nahikoa; gorputz-adierazpena bizi ere egin
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behar da, duen potentzialitateak eta plastikotasuna aplikatzen jakiteko.
Gorputz-adierazpena eta Komunikazioa izeneko blokeak ikasleek emozioak
kudeatzen ikastea du helburu, gorputz-hizkuntza jokoan jarrita eta gainerakoen
gorputz–hizkuntzarekin komunikazioa lortuz.

24. argazkia: Zeinek erabaki du besoak mugitu behar ditugula?

LOGSEren proposamenean eremu eszenikoarekin (dantza...) zerikusia
duten teknikak Gorputz-adierazpena bloke honen barnean zeuden, bai Lehen
Hezkuntzan, bai eta Bigarren Hezkuntzan ere. Curriculumaren lehenengo
zirriborroa egin genuenean (gu biok talde horretan egon baikinen) luze
eztabaidatu genuen dantza bloke honetan edo aisialdiko blokean sartu behar
genuen, eta azkenean, aisialdian egon behar dela uste dugu. Dantza
adierazpen artistiko bat da, eta bere koordinazioaren eskakizuna oso altua da,
baina teknika zaindua behar du, eta nolabait emoziak eta komunikazioa
teknikaren atzean izkutatuta gelditzen dira. Hala eta guztiz ere, puntu hau
eztabaidagarria da. Bloke honek bete nahi duen funtzioa adierazkor-
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komunikatiboa da: mugimendua bizitzeak neska-mutilentzat esanahi bat izango
du eta, era berean, mugimendua emozioak, sentsazioak eta sentimenduak
ezagutzeko erabiliko du, baita gainerakoekin harremanetan jartzeko eta
komunikatzeko ere.
Blokeko gaitasunak
Ikasleak bere buruaz duen kontzeptua hobetu egingo du, bere
sentimenduak, emozioak eta bere gorputzaren adierazkortasuna ulertzen
lagunduko dioten esperientziak biziz. Bere burua onartzera iritsiko da eta bere
gorputz-irudia finkatu egingo du, besteen gorputzen eta bere gorputzaren
arteko espazioaren eta berak dituen adierazpen-aukeren bidez.
Besteekin harremanetan jarriko da gorputz baliabideak erabilita;
baliabide horiek lotsa gainditzen lagunduko diote eta bere mugimendu-aukerak
aberasten, eta besteekin batera lan egingo du istorioak sortzeko eta taldeen
arteko ideiak komunikatzeko.
Gorputzak

eta

mugimenduak

eskaintzen

dizkioten

adierazpen-

baliabideak erabiliko ditu sentsazioak, ideiak eta gogo-egoerak komunikatzeko,
baita gorputz hizkuntzaren bidez adierazitako mezuak ulertzeko ere.
3.7.2.3.

Kultura motorra: denbora librerako aisia eta heziketa

Jolasak eta kirolak mugimendu-eremuak dira, eta berezko nortasuna
lortu dute LOGSEren curriculumean eduki-bloke bat izateko. Lege hori sortu
zen une sozial eta historikoan Ariketa Fisikoarekin eta Osasunarekin gertatzen
den bezala, XXI:mendeak berezkoa duen dimentsio berri batekin egin dugu
topo, hau da, aisialdiarekin. Aisialdirako eta denbora librerako hezitzeko
beharra sortu da.

Gorputz-ekimen anitzek eta

positiboek

dakartzaten

esperientziez gozatu behar dute ikasleek, ongizatea izango dutelako eta ariketa
horiek egingo dieten mesedeen gaineko kontzientzia hartuko dutelako. Hortaz,
beren bizi-ohituretan sartzea eragin behar da. Eskola-garairako hautatutako
zereginak esanguratsuak izan behar dira ikasleentzat, beren garapen-erritmora
egokitu behar dira eta beren esperientzia pertsonaletatik gertukoak izan behar
dute.
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25. argazkia: Etzanda...?

Errealitate berri horrek bultzatu gaitu LOGSEn eduki-bloke izan diren
mugimendu-eremuak, jokoak, kirolak eta naturako jarduerak bloke bakar batean
biltzera, Kultura Motorra: Aisia eta Denbora Librerako Hezkuntza izenekoan,
hain zuzen ere. Gainera, eduki-bloke honetan dantza ere sartu dugu, lehen
ezarritako irizpideengatik, hau da, garrantzi kulturala duelako eta bizitza osoan
zehar egin daitekeen ariketa fisikoa delako.
Aisia: Kultura Motorra eta Denbora Librerako Hezkuntza izena eman
diogun atal handi horretan Euskal Autonomia Erkidegorako LOGSEren
proposamenean Lehen Hezkuntzako hirugarren eta laugarren blokeko atal
batzuk hartu ditugu (dantza eta jolasa), baita proposamen hartan bigarren
hezkuntzako

eduki-blokeen

artean

bigarren,

hirugarren,

laugarren

eta

bosgarren eduki-multzoen atal bat ere (ezaugarri motorrak, banakako jolasak
eta kirolak; taldeko jolasak eta kirolak; ingurune naturalera egokitzeko
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jarduerak, eta dantzak). Eduki hauen funtzioa katartiko/hedonistikoa eta
aisialdirakoa da. Jolasen eta kirolen bidez neska-mutilek tentsioak askatzen
dituzte, oreka psikikoa berreskuratzen dute, aisialdiko jarduerak egiten dituzte
eta beren gorputz-mugimendu eta -aukerekin gozatzen ikasten dute. Batzuetan,
Euskal Herriko folklorea eta kultura landuko da, eta beste batzuetan beste
kultura batzuekin ere jartzen dira harremanetan; hartu-eman horrek aberastu
egiten du eta gizarteratzeko balio du. Jarduera horiek aisialdia hobeto
erabiltzen

lagun

dezakete,

eta,

era

berean,

begirunean,

tolerantzian,

lankidetzan... hezten laguntzeko balio dute.
Blokeko gaitasunak
Aisialdia betetzeko jarrera aktiboa garatuko du, bakarka edo taldean
egingo dituen dantza, jolas eta kirolen bidez, bere gizarteratze-prozesua
hobetzeko.
Jarduerak gauzatzeko izandako parte-hartzea eta ahalegina balioetsi
egingo ditu, eta horretarako bere lorpenak baloratu ditu, norbere ahalegina
errendimenduaren aurrean kontuan hartuta, jarrera kritikoa eta egokia izateko
kiroletan, bai kirolari bai ikusle gisa.
Ikasleak alternatibak proposatuko ditu, ideia sortzaileak plazaratzeko eta
jolasetan izandako arazoei aurre egiteko. Jolasen, dantzen eta kirolen bidez
ikastetxeko gainerako ikasleekin errespetuzko harremanak eta harreman
adeitsuak izango ditu, besteekin batera jardungo du, eta gatazkak kudeatu
egingo ditu elkarbizitza sustatzeko. Helburu partekatuak lortzeko, taldeko beste
kideekin ahaleginak batzeko gai izango da.
Ikaslea, bere inguru kulturaleko jolasen, dantzen eta kirolen bidez, bere
berezko izaeraz jabetuko da, baita bere kulturak dituen ezaugarri bereziez ere,
eta, era berean, gainerako kulturenganako errespetu-jarrerak izango ditu.
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