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4. GAIA: CURRICULUMAREN
HIRUGARREN KONKREZIO MAILA:
GORPUTZ HEZKUNTZAKO SAIOA
(eguneroko ikasbidea)

4.1.

ZER

DA

PROGRAMAZIO-UNITATE

BAT?

SAIOA,

PROGRAMAZIOAREN AZKENEKO OINARRIA

Programazio batean ikaskuntzako moduluen aukeraketa eta banaketa,
bigarren konkrezio mailan egiten da (PCC delakoan edo Ikastetxearen
Curriculum Proeiktuan, hau da, ICP-n, baina hau Gorputz Hezkuntza eta bere
didaktika II testuan azalduko da). Oinarrizko programazio-unitateak ikastetxe
barruan ematen diren programazio zehatzenak dira. Programazio-unitateetan
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan sartzen diren elementu guztiak biltzen dira.
Elkarte Autonomo guztietan programazio-unitateek antzeko trataera jasotzen
dute, baina askotan, izen ezberdinak jasotzen dituzte autonomia bakoitzean.
Modu honetan, honako programazio-unitate hauek ditugu: unitate didaktikoak,
programazio-unitateak eta hezkuntza-kredituak. Esan dezakegu hiru konkrezio
maila daudela, 1.maila Erkidego Autonomo bakoitzak argitaratzen duen
Dekretua da; 2. maila, ICP (Ikastetxearen Curriculum Proeiktua) eta IHP
(Ikastetxearen Hezkuntz Proeiktua); eta 3.mailan, zikloko programazioak,
unitate didaktikoak eta saioen diseinuak (saioa berez, autore gehienek ez dute
kontsideratzen programazio-unitate bat).

Hezkuntza-jarduera batzuk konsideratzen dira programazio-unitate bat,
eguneroko ikasbide batzuen artean jarraitasuna eta harremana dagoenean;
horretarako, eguneroko ikasbide batzuk komunean izango dituzten helburuak
4. GAIA: Curriculumeko hirugarren zehaztasun-maila: saioa

125

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Mariate Teresa Vizcarra Morales

definitu behar dira, eduki zehatz batzuk garatu behar dira, progresioen
denboralizazioa agertu behar da, metodologia konkretu bat erabili behar da eta
ebaluazioa planifikatu egin behar da. Horregatik, gure ustez, jarduerak
diseinatzen ikasteko abiapuntu bat da saioa (edo eguneroko ikasbidea) eta
nahiz eta programazioa ez izan, programazioaren unitate txikiena dela esango
dugu; hala ere, saio bati unitate didaktikoak eta testuinguru sozialak ematen dio
zentzua, horregatik saio bera ez da baliagarria izango egoera guztietan, eta
agian ontzat eman duguna momentu batean, beste momentu batean ez da
izango egokia, testuinguruaren arabera helburu ezberdinak jarraituko ditugu
eta.

4.2.

SAIOAREN EGITURAKETA. NOLA ANTOLA DAITEKEEN SAIOA

Gorputz

Hezkuntzako

saioa

edo

eguneroko

ikasbidea

ekintza

pedagogiko bat da, non hezkuntza-asmoak eta estrategia metodologikoak
elkartzen baitiren. Eredu tradizional-biologistek (ikaskuntza-eredu teknikoari
jarraituta, eredu motorren birproduzioa, irakaslearengan zentratutako ikasprozesua eta gelako kontrola bultzatzen zuten ereduek) beste eredu
konstruktibistei

edo

dialogikoei

eman

diete

bidea

LOGSE

legearen

hastapenetan oinarrituta. Eredu konstruktibistetan, ikaslea da bere ikasteko
prozesuaren eragile nagusia, araketa, bilaketa eta hausnarketaren bidez
ezagutza eraikiz, irakasleak ikasleak duen ikasteko prozesuaren kudeaketa
egiten du, nolabait, bidea erraztuz. Helburuek zeregin bakoitzaren balio
hezitzailea azpimarratuko dute, edukiak zeregin esanguratsuetan oinarrituko
dira, ikaslearen erabakitzeko ahalmena landuz, metodologiak autonomia,
sozializazioa, elkarlana eta sormena bultzatuko ditu eta ebaluazioak kalitateari
begiratuko dio, ikasteko bide bat delako (hau da, prozesuari begiratuko dio
produktuaribaino gehiago). Honek irakaslearen profilean aldaketa eskatzen du,
ikaslearen ezaugarri estatikoak biltazen dituen irakaslearen ordez, ikaslearen
ezaugarri dinamikoak bilatzen dituen irakaslea behar da. Posch-ek (1996)
horrela deskribatzen zituen irakasle bakoitzaren profilak (Vizcarra, 2003, bere
garaian profil hauen egokitzapen bat egin genuen eskolako jarduera fisikoari
begira):
4. GAIA: Curriculumeko hirugarren zehaztasun-maila: saioa

126

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Mariate Teresa Vizcarra Morales

Emaitzetan (produktuan)

Ikasteko moduan

oinarritutako irakaslearen

(prozesuan) oinarritutako

profila.

irakaslearen profila.

Ikaslearen

Ikaslearen

ezaugarri

ezaugarri

estatikoak

dinamikoak

bultzatzen

bultzatzen

ditu

ditu

•

Dependentzia intelektuala

•

Trebakuntza, doktrinatuta

•

Mugimenduaren kontrola

•

Portaeraren kontrola

•

Kontrol psikologikoa

•

Independentziaren bilaketa

•

Goi-mailako trebetasunak

•

Taldean lan egiteko eta

•

Autonomia eta askatasun
pertsonala

•

Ikasteko eta heziketa
jasotzeko jokabidea

bilatzen dira

lankidetzan aritzeko

Konpetenzia igotzeko

gaitasunaren garapena

balioak
•

•

•

konpromezua

Ikasi behar duena aurretik
ezarrita dago

Ardura eta lana ondo egiteko

•

Arazoak identifikatzeko eta
konpontzeko gaitasunaren
garapena.

19. irudia: Irakasleen profilak eta ikasleengan sortzen dituzten ezaugarriak
ikasteko eredu biologista edo eredu konstruktibistari jarraituz
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Modu honetan, Gorputz Hezkuntzako irakas-ikasteko prozesua ulertzeko
moduaren arabera, saioaren planteamendua ere ezberdina izango da. Historian
zehar, ohiturari eutsiz, saioa hiru zatitan banatu izan da (beroketa, atal nagusia
eta barealdia), eta egile bakoitzak funtzio ezberdinak ematen dizkio parte
bakoitzari. Honako sailkapen hauek aurki ditzakegu:
• beroketa, atal nagusia eta barealdia
• prestaketa, oinarrizko atala eta amaierakoa
• informazioa, beroketa edo ingurunera egokitze-garaia, helburuen
lorpena, emaitzen azterketa.

Modu honetan, pentsaera ezberdinek parte bakoitzari ematen dioten
esanahia saiatuko gara azaltzen:

1. Hasierako zatia, edo girotzealdia

Irakasleak ikasleei informazioa eta argibideak luzatzen dizkie saioan lortu
nahi diren helburuei buruz (kasu batzuetan, antolaketari buruzko argibideak ere
emango dira). Planteamendu biologistek, prestakuntza fisiologikoari begiratzen
diote batez ere, bai fisiologikoki, bai psikologikoki hurrengo atalerako prestaketa
ekarri behar du, eta girotzeko balio du batik bat. Atal nagusirako prestaketa hau
era desberdinetan uler daiteke: batzuentzat, beroketa fisiologikoa da nagusi,
kirol entrenamenduetako ereduak kopiatuz, gero, batez ere, errendimendu
fisikoa landuko baitute; beste batzuentzat, eta paradigma teknikoari jarraituz,
lehentasuna girotze-ezaugarriak du, kasu batzuetan girotzea uler daiteke
ikaskuntza berri baterako ikaslea prestatzea, eta beste kasu batzuetan, ikasleak
portaera egokia izan dezan prestatzea.

Planteamendu konstruktibista batetik, hasierako atal honetan denok
elkartzea eta ideiak trukatzea eragin dezake, topagunea bilatzeko aukera bat,
aurkezpen baten ostean elkarrizketa bat izateko (Montavez, 1998; Castañer eta
Camerino,

1991).

Gorputzaren

Trataera

Pedagogiko-tik

(GPC)1

zera

1

Gorputz Trataera Pedagogikoa, hau da, “Tratamiento Pedagógico de lo Corporal” (TPC). Izen honekin
Palentziako Hezkuntzako Unibertsitate-Eskola mintegi bat sortu zen; Gorputz Hezkuntzako ikasgaiaren
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proposatzen dute, saioaren hasiera topagune bat dela, non agurra egitea
(ikasleak agurtzea), janzkera egokia den gaibegiratzea eta aurreko egunean
egindakoa

gainbegiratzea

proiektu

edo

unitate

didaktikoaren

asmoak

konpartitzea baita (Sagüillo, 2005).

26. argazkia: Tira... eta zer egingo dugu, gaur?

Planteamendu kontruktibista batetik ikasleak atal honetan bere helburuak
markatu beharko lituzke, egin behar duena irakaslearekin negoziatuz. Azken
batean, garrantzitsua da ikasleak jakitea burutuko dituen jarduera horiek zein
helburutara zuzenduta dauden.

2. Zati nagusia, oinarrizko atala edo jarduera motorraren momentua

Saioak finkatuak dituen helburu hezitzaileak lortu ahal izateko aukeratu
diren jarduerak burutzen dira. Irakasleak honako ezaugarri hauek hartu beharko
ditu kontuan: helburuen izaerara egokitutako proposamenak aukeratzea,
edukia eta gorputzak jasaten duen trataera gainbegiratzeko ikuspegi pedagogiko batetik, hainbat
publikazio argitaratu dituzte, baina testu hau egiteko oinarri gisa hartu dugun testua honakoa da: “La
lección de Educación Física en el Tratamiento Pedagógico de lo Corporal” (2005).
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materialaren antolaketa, espazioa, erabiliko duen metodologia, eginkizunak
aurkezteko era, jardueren behaketa eta zuzenketak bideratzeko era. Hemen
curriculum-ean garatzen diren eduki-multzoen edukiak garatuko dira, izaera
orokorreko edukiak garatuz; modu horretan, ezaguerazko eremua, motorra eta
afektuzkoa garatuko dira. Ikuspegiaren arabera, atal hau jarduera ezberdinak
garatzeko aukera bat izango da kasu batzuetan, era ludikoan edo ez,
errendimenduan oinarrituta (jarduerak progresioan eginda errazenetik zailenera
joango dira, intentsitate egokiarekin, alternantzia batekin...) edo, beste kasu
batzuetan, arakatzeko eta esperientzia berriak eraikitzeko bide izan daiteke,
edo sormena lantzeko aukera. Gorputzaren Trataera Pedagogikotik (Bores,
2005) atal hau jarduera motorraren momentu gisa izendatu izan da, eta fase
ezberdinak bereiztu izan dira atalaren barruan: zereginean sartu, lehenengo
eskaerak, lankidetza, hausnarketa-ekintza, jarduera talde osorako, barealdia
eta gauzak biltzea. Jolas librean eta araketan oinarritzen da eskuhartze guztia;
ikasbidearen helburua hezitzailea da, besteekin eta besteengandik ikasi
daitekeelako. Ikasleak, hausnarketaren bidez, motrizitatearen kontzientzia
hartzen du.

3.

Amaierako zatia

Saioan zehar gauzatutako lana baloratzen da. Ezarriak zituzten helburuak
gogoratzen dira eta lorpenei buruz eta gertatutakoari buruz hitz egiten da, izan
ere, ikasleei nolabaiteko balorazioa luzatzen zaie eskuratutako emaitzen
inguruko komentarioei esker. Ikasleei beren iritzia ere eskatzen zaie, gerora
irakasleak interpretatzeko eta kontrastatzeko informazioa izateko. Eredu
biologistetatik erlajazioa eta jarduera lasaiak edo jolas lasaiak proposatzen dira,
baina oro har, taldeko hausnarketa proposatzen da klasean gertatu dena
komentatzeko. Gertatutako jarduera berriak proposatzeko erabiltzen da.
Materiala biltzeko aprobetxatu daiteke, lankidetzaren eta norbere arduraren
(autokontrola) gisako balioak landuz. Gorputzaren Trataera Pedagogikotik
janzteko eta berriro agurtzeko erabiltzen da. Hortik aurrera, irakasleak landaoharren bidez, saioan gertatutakoa jasoko du oharretan, nahi zuenari eta lortu
duenari buruz hausnarketa egiteko (Sagüillo, 2005).

4. GAIA: Curriculumeko hirugarren zehaztasun-maila: saioa

130

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Mariate Teresa Vizcarra Morales

Ikasgaiaren programazioan interesgarria litzateke hainbat datu agertzea:
gaia, erabili behar den materiala, ikasgaiaren helburua eta egin behar diren
jarduerak, bai eta saioaren ondoren gertatukoa kontatzeko espazio bat ere.

Sagüillo-k (2005) irakasle gisa izan duen esperientzia kontatzen digu, eta
nire ustez, irakasle gehienok pasatu ditugu momentu hauek: hasiera batean
saio bat programatu behar denean saioarekiko edo ikasbidearekiko duzun
kezka honako gaien inguruan sortzen da: ikasleak nola kontrolatu, agresibitatea
nola bideratu, disziplinarekin sortzen diren arazoak nola kudeatu, zer egin
afektuzko harremanekin… Bigarren momentu batean, helburu eta asmo
hezitzaileak, edukiak eta metodologia koherenteak izatea bihurtzen da kezka
handiena. Modu honetan, programatzerakoan esfortzua egiten da honako
arloetan: nola gertatzen den ikasleen sozializazioa, nola antolatzen den taldea,
nola berreskuratu daitekeen ikaslearen arreta eta nola lortu ikasleen autonomia.
Hori dena gorputz hezkuntzako helburuen ondoan. Hirugarren fasean, autorea
ohartzen da hobeto ikasten dela zerbait ikasgaiak bata bestetik gertu baldin
badaude, eta orduan, saio batzuen artean koherentzia bilatzen hasten da.
Ikasleen ekarpenak hurrengo saiorako baliagarriak dira, jarraitasuna eta
koerentzia dago saioen artean, gaurko saioa hurrengoaren oinarri bihurtuz.
Modu honetan, progresioa eta aurrerapena ikusi ahal izateko, ikasitakoaren
gainean ikasi behar da hobetzeko asmoz.

4.3.

IKASLEEN EZAUGARRIAK GORPUTZ HEZIKETAKO SAIOAN

Heziketa fisikoaren ikuspegitik ikasleen ezaugarriak aztertzen baditugu,
bereizgarri bat nabarmenduko litzateke: ikasleen ANIZTASUN izugarria.
Erabateko aniztasun honek talde oso heterogeneoak sortzen ditu. Alde hau
beste arloetan baino gehiago nabarmentzen da heziketa fisikoan (Zulaika,
2000). Azter ditzagun desberdintasun horiek:
• Garapen fisikoa: Nahiz eta adin biologikoan antzekoak izan (bi urteko
aldea, gehienez) altueran, pisuan, garapen sexualean eta hainbat
aldagaitan tarte handiak aurki daitezke.
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• Arlo honetako bereiztasunetan ikaste-erritmo desberdinak: ikasturtea
promozionatu eta errepikatzeko erabakiak arlo akademikoak soilik aintzat
hartuta burutzen dira. Ondorioz, arlo honetako edukietan izugarrizko
desberdintasunak topa ditzakegu. Behar hezitzaile bereziak dituzten
ikasleak ere, ikastalde arruntetan txertatuta ditugu: elbarriak, ezgaitasun
fisikodunak, higitzeko arazodunak... kasu askotan ACIrik gabe eta
laguntzailerik gabe. Maiz ez dira gai klasean proposatutako jarduerak
aurrera eraman ahal izateko.
• Mugitzeko gaitasun desberdina: Derrigorrezko Hezkuntzaren sistematik
at ikasle batzuek jarduera osagarrietan ordu asko igarotzen dituzte: kirol
eskoletan, eskola-kiroleko taldeetan, ikastaroetan... beste batzuek,
ordea, ez dute parte hartzen jarduera fisikoko inolako ekintzatan.
• Motibazio eta jarrera maila desberdinak: jendartean garrantzi eta
balorazio desberdina eskaintzen zaio arlo bakoitzari, hainbatetan
heziketa fisikoa bigarren mailakotzat jotzen da. Etxeko ikuspegi hori
haurrek jaso egiten dute, eta eragina nabarmena da.
Eskolaz kanpoko beren borondatezko kirol-jardueretan ez da hain alde
nabarmenik somatuko, taldekideen arteko dispertsioa eskasagoa izango da. Bi
antolaketa hauek helburu desberdina izateaz gain, egoera ere horrelakoa dute.
Dena den, ikasleen aniztasun honek desabantailak baino gehiago abantailak
ditu, hainbat alderditan abaguneak ugaltzen baititu:
• Elkarrekintza sozialari esker ikasleen arteko transferentzia.
• Sozializatzeko eta talde barnean eginkizun berriak eskuratzeko aukera.
• Lankidetza, elkar-laguntza eta kooperazioa jorratzekoa.
• Arazoak gainditu ahal izateko bizipenak eta esperimentatzeko aukera.
• Elkar ezagutu eta onartu, nor bere mugez jabetuz.
• Hezkidetza maila areagotu.
• Ikasleen partaidetza handitu, testuinguru eta gune desberdinak sortuz.
4.4.

GELA BARRUKO HARREMAN SOZIO-AFEKTIBOAK:

Baloreak gela barruan landu behar dira, emozioak eta afektua kudeatzen
diren bezala (begiratu Vizcarra, 2007); bide batez, taldean sortzen diren
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gatazka psiko-sozialak konpondu egin behar dira. Baloreak eta trebetasun
sozialak ezinbestekoak dira pertsonaren egokitzapenean, batez ere, bere
ingurune psikoafektiboa egonkorra izan dadin. Honela, bere gelakideekin eta
helduekin harreman positiboak izango ditu. Trebetasun sozialak garatzen
badira besteekiko harremanak positiboak izango dira, eta bai alde pertsonala,
bai soziala aberastu egingo da, bere burua eta besteak hobeto ezagutuz
(Vallés, 1996). Egoera sozialen ezagutza konpetentzia soziala deitzen da, eta
“ebaluazio-epai orokor bat da, egoera sozial konkretu batean pertsonaren
portaera soziala baloratuz”. Jokabide sozial egokiek honako ondorio hauek
lortuko dituzte (Vallés, 1996):

27. argazkia: Ba... besarkatu egin behar badugu... aurrera!



Besteek modu positiboan baloratuko gaituzte



Besteekin ditugun harremanekin gozatu egingo dugu



Besteek gure sentimenduak eta desioak ezagutuko dituzte



Zerbait zehatza lortuko dugu, hain zuzen ere, geneukan
helburua
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Arazoak saihestuko ditugu



Arazoak konponduko ditugu



Besteek gurekiko duten irudia positiboa izango de

Hainbat balio (ardura, errespetua, enpatia, elkarkidetza...) garatzen
ditugunean trebetasun sozialak ari gara lantzen, eta hezkuntzaren ikuspuntutik
ikasleen arteko harremanak garatzea oso inportantea da (Monjas; de la Paz,
2000). Ardura eskatzen denean ikasleek garapen hobea izaten dute, garapen
soziala, psikologikoa eta akademikoa hobetuz.

28. argazkia: Maitea! Nik lagunduko dizut

Vallés- en ustez (1996), trebetasun sozialak besteekin harremanetan
jartzeko moduak dira, hau da, portaerak eta gauzak esateko modua. Bere
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ustez, ikasleen autoestimua eta arazoak konpontzeko teknikak garatu behar
dira. Umeek elkar ezagutzen badute, hobeto balioetsiko dute elkar eta hobeto
ulertuko dute bestearen ikuspegia.
-

Autoestimuarekin lotutako trebetasunak.
o Besteekin ditugun harremanetan positibo izatea, eta ez izatea ez
oldarkorra ez eta pasiboa ere.
o Arazo bat sortzen denean, ahal den azkarren konpontzea.
o Gauzak ondo ateratzen ez direnean, egoeraren alde positiboa
bilatzea. Zailtasunaren aurrean frustraziorik ez izatea, alternatiba
berriak bilatzea.
o Ardura izatea.
o Ilusioa jartzea gauzak egiterakoan.

-

Hitzezko trebetasunak
o Elkarrizketak hastea.
o Elkarrizketak egitea.
o Elkarrizketak ondo bukatzea.
o Besteari entzutea.
o Keinu desegokiak ez egitea.
o Ahotsaren

tonua

zaintzea

eta,

halaber,

begirada

norantz

bideratzen dugun.
o Kexak gizalegez adieraztea.
o Komeni denean ezetz esatea.
o Nork bere eskubideak defendatzea.
-

Taldean lan egiteko trebetasunak
o Taldeko partaide guztiak edo gelako umeak ezagutzea.
o Umeen zaletasunak eta gustuak ezagutzea.
o Parte-hartzea bultzatzea denek parte hartuz.
o Arauak ezartzea.
o Besteek kontatzen dutena aditzea.
o Denen iritzia kontuan hartzea.
o Ideiak ematea.
o Gauzak konpartitzea.
o Besteei buruz gauza positiboak esatea.

-

Gatazkak konpontzeko trebetasunak
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o Gatazkaren aurrean besteen sentimenduak ulertzen saiatzea.
o Besteak ulertzea.
o Besteen ideiak eta jokabideak errespetatzea.
o Besteek gure jarrera ulertzea.
o Tratuan gozoa izatea.
o Barkamena eskatzea zerbait ezegokia egin dugunean.
o Irtenbideak bilatzea arazoren bat dagoenean.
o Besteekiko pentsamendu desegokiak ekiditea.
-

Ardurak hartzeko trebetasunak
o Hartutako konpromisoak betetzea.
o Gauzak ondo irten daitezen saiatzea.
o Besteak ez kaltetzea.
o Erantzukizuna duena aintzat hartzea.
o Besteak ulertzea.

-

Errespetuarekin lotutako trebetasunak
o Ez jotzea eta ez bultzatzea.
o Gure eskubideak defendatzea.
o Biraorik ez esatea.
o Besteak ez ikaratzea.
o Inor ez lotsaraztea.
o Denekin jolastea.
o Ez borrokatzea.
o Besteen gauzak errespetatzea.
o Ez molestatzea.
o Ez probokatzea.
o Ez haserretzea.
o Besteekin ez sartzea.
Hellison-ek (1995) balioak aztertu zituen Gorputz Heziketaren

barruan:

Hellisonen

ustez,

kirolaren

bidez,

banakako

zein

taldeko

erantzukizuna garatzen da; ondorioz, esfortzua eta errespetua garatu egiten da.
Bakoitzak kontrolatuko ditu bere inpultsoak. Horretarako, ardura hartzeko
zenbait maila ezartzen ditu.
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29. argazkia: Besterekiko errespetua izatea garrantzitsua da,
batez ere horren gertu gaudenean.

Oinarrizko ardura: errespetua eta esfortzua
o

I. maila. Autokontrola. Besteen eskubideak errespetatzea.


Ikasleak besteen eskubideak eta sentimenduak kontuan
hartzea, guztien interesak errepetatuz.



Besteekiko egiten diren kritikak autokontrolatzea.



Ikasleak bere portaera kontrolatzea.



Besteekiko komentario negatiboak ez egitea, guk onartuko
genukeena bakarrik esatea.



Inor ez ikaratzea.



Ez desorganizatzea taldea.

o II. maila. Esfortzua.


Zailtasunaren aurrean, lana ez uztea (ad.: galtzen ari
direnean edo gauzak ondo ateratzen ez direnean amore ez
ematea).



Automotibazioa.
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Norbere hobekuntza bilatzea.

o III. Maila: Taldean lan egitea.


Arauak errespetatzea, gela barruan eta jolasetan.



Bestearen hitza entzutea.



Arauen inguruko eztabaidak sortzea, arauak hobetzeko
asmoz.



Guztien artean egindako arauak errespetatzea.



Protagonismoa ez izatea, taldeko kideekin konpartitzea
protagonismoa.



Taldeko bileretan lankidetzan jardutea.

o IV. maila: Autobegiralea izatea.


Bakoitzak bilatzea bere hobekuntza pertsonala, gaizki
egiten duena hobetuz.



Bakoitzaren akatsen ardura hartzea, jokabidea aldatzeko.



Akatsen gainean lan egitea irakaslea gainean egon gabe.



Independentea izatea.



Inor ez kaltetzea norbere portaeragatik, aldatu portaera.

o V. maila: Laguntza fasea.


Besteei laguntzea: beren akats motorrekin eta beren
portaerekin.



Besteak animatzea.



Detaile txikietan fijatzea.



Taldea eramateko gaitasuna izatea.



“Batzuetan

taldearentzat

onena

dena,

ez

da

norberarentzat onena”, premisa hau onartzea.


Taldean lan egitea.



Sentsibilitatea izan eta erantzuna ematea (pentsatu egin
aurretik)



Ez haserretzea, hau galtzen ateratzeko modu errazena
baita.

o VI. maila: Eskolatik kanpo egiteko jarduerak.


Hau dena gelatik kanpo aplikatzea.



Besteen aurrean arduraren eredu bat izatea.



Balio horietan beste pertsona batzuk inplikatzea.
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30. argazkia: Nik lagunduko dizut, lasai!

Gatazka sozialak konpontzeko ereduak: Trebetasun sozialak garatzen
direnean, gatazkak konpontzen jakitea oso inportantea da. Horretarako
hitzarmenak, tratuak eta akordioak egin beharko dira. Don Hellison-ek
estrategia batzuk ezartzen ditu: akatsak onartzea, jolas motak aldatzea,
aurkakoaren presioa baloratuz jokuko sistemak aldatzea, arauak aldatuz arau
leunak jartzea guztiei jolasteko aukera emateko, arazoak nola konpondu
pentsatzeko denbora uztea, “time out” erabiltzea, gatazkak konpontzeko
bankuaren erabilpena, jokalarien tribunala… Hellison-ek egiten dituen ohiturak
ondorengoak dira:
-

Jolasean sartzeko eta ateratzeko aukera ematea, batez ere, haserretzen
direnean edo gatazkak sortzen direnean. Beren portaera aldatzeko
aukera eman behar zaie, hau dena, irakaslea serio dagoela, baina
oihukatu gabe.

-

Erantzun negatiboak daudenean, pentsatzeko aukera eman, bere
portaera nolakoa izan behar den ikusteko. Pentsa dezala zer ateratzen
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duen positiboa horrelako portaera erakusten duenean. Atera jokutik,
baina berak nahi duenean sartuko da beste portaera batekin.
-

Irakasle eta ikaslearen artean portaera aldatzeko plangintza bat ezarri,
ez badugu ezer lortzen bigarren plangintza bat egin, aurrekoarekin
zerikusirik ez duena. Aipatu aldatu beharreko portaera, eta zein izango
zen portaera egokia.

-

Zerbait ezegokia egiten duenean portaera aldatzeko aukera ematen
zaio, eta barkamenak eskatzeko aukera ere bai. Baina norbaiti mina
eman badio, mindutako pertsona konpentsatua sentitu behar da. Modu
honetan, beraien artean negoziatu egin beharko dute.

-

Kanporako denborak, gatazkak onartzeko eta konpontzeko denborak
dira,

“time

out”

ere

deitzen

dira.

Jarraitu

beharreko

pausuak

ondorengoak dira: norbait haserretzen denean, jokua gelditu egiten da
portaera alda dezan, atera egiten da eta pasatzen zaionean sar daiteke
berriro.
-

Gatazken bankua: inplikatutakoek hitz egiten dute beren artean banku
batean eserita, hasieran irakaslearen laguntza beharko dute, gero ez da
beharrezkoa izango.

-

Arazoa konpontzen ez bada, gatazketako bitartekariak bilatuko dira, eta
hauek inpartzialak izango dira.

-

Ezarri daiteke, halaber, “Kirolarien tribunala”; hiru kirolariren artean
erabakitzen da arazoa, gatazkan inplikatutako partaideei entzun ondoren
(gehienetan ikasleak irakaslea baino gogorragoak dira zigorrak jartzen).

-

Arazoa konpontzen ez bada, emergentziako plangintza ezarriko da, kasu
honetan erabaki drastiko bat hartzen da. Ez dagoenean konpontzerik,
suertetara egin daiteke; honen helburua da gatazka ez luzatzea.

-

Gomendatzen da elkarrekiko ebaluaketak egitea, honekin enpatia
bilatzen da, bestearen planteamendua ulertzea, bere azalean jartzen
garelako. Gustatu zaiena eta gustatu ez zaiena aipatuz, nola erabaki
duten eta erabakitzean izan dituzten arazoak eta zergatiak esanez,
baloratuko dute nolakoa izan den bere portaera eta besteena.

Oinarrizko legea: “besteari ematea nik jaso nahi nukeen tratua; hau da,
bestea tratatzea nire azalean balego bezala”. Sozializazioa bilatzen dugunean
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jolasak eta jarduerak honako hauek izan daitezke (Hernández eta Rodriguez,
2000):
1.

Integrazioa

bilatzekoak:

talde

baten

barruan

daudela

sentitzeko, taldeko kohesioa hobetzeko eta lagunen artean
ondo sentitzeko.
2.

Kooperaziokoak: Integrazioa bilatzeko, autonomia garatuz,
nork bere interesak taldekoen aurrean adierazi eta taldearekin
konpartitzea. Gauza gehiago lortu daitezke guztien ahalegina
bateratzen bada.

3.

Arreta eta memoria garatzeko jarduerak: arreta, kontzentrazioa
eta memoria garatzekoak, sentsibilitatea garatuz.

4.

Azkartasuna
erabakiak

bilatzekoak:

hartzen

azkartasun

ikasteko,

mentala

konformismoari

lortzeko,

ihes

egitea

irtenbide berriak bilatuz.
5.

Enpatia bilatzekoak: Tolerantzia bultzatu nahi da, horretarako
bestearen azalean jarri behar dugu. Besteekiko errespetua
lantzea, aniztasuna aberasgarria dela onartuz.

6.

Adierazpena garatzekoak: Nork bere baliabide adierazgarriak
baloratzea eta erabiltzea. Nork bere gorputz adierazpena
garatzea.

7.

Pertzepziokoak:

Inguruan

gertatzen

dena

behatzea,

komunikaziorako bide berriak bilatuz.
8.

Konfiantza lortzekoak: Inguruan ditugun pertsonetan kofiantza
jartzea eta besteekiko ardurak hartzea.

4.5.

PSIKOMOTRIZITATEA: LEHENENGO ZIKLORAKO METODOLOGIA
EGOKIA

Psikomotrizitatea

umearen

eremu

guztietan

landu

behar

da:

afektibitatean, motrizitatean eta kognizioan; dena dela, haren heldutasuna
errespetatu eta nortasuna era harmonikoan sartzea lortu behar da (Domiguez
Sevillano, 2002). Egile horren ustez, umearen garapen harmonikoa gertatuko
da, baldin eta gerorako pertsona izateko aukera ematen badiogu; horren
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barruan, pentsatzeko, adierazteko, komunikatzeko eta sormena lantzeko
aukera eman behar diogu. Psikomotrizitatearen estrategia pedagogikoak
umearen ezagutzak eraikitzean du abiapuntua, eta umeen parte-hartzea
bultzatzen du. Espazioa txokoetan banatzen da, umeak aukeratzen du zein
jarduera mota egingo duen eta zein izango den jardueraren intentsitatea,
betiere, besteak errespetatuz eta gauzak partekatuz. Irakasleak ondo pentsatu
beharko du zer-nolako baliabideak eskaini nahi dizkion umeari haren jakinmina
bultzatzeko eta jarduerarekiko interesa pizteko. Horrelako planteamendua
aurrera eramateko, beste era batera antolatu behar da espazioa, material
berriak gehitu behar dira, eta gure kulturako tresnak erabili (Laguia, 2001).
Ikaskuntza zentzumenen bidez jasoko da, objektuak manipulatuz.

31. argazkia: Psikomotrizitate-aretoan gaude

Psikomotrizitatea heziketa-metodologia edo -teknika zehatz bat baino
zerbait gehiago da, heziketaren filosofia da, bizitza ulertzeko eta jokatzeko era
berezia. Munduan egoteko eta izateko modu bat da (Aucouturier, 2004:129).
Mugimenduaren bidez pertsonaren garapen fisiko, psikiko eta soziala
ahalbidetu, erraztu eta suspertzen duen gaitasun gisa definitu ohi da
psikomotrizitatea (Herrera eta Ramirez, 1995). 7-8 urte bitarteko aldia
orokortasunarena da; umeak mundua deskubritzen du, espazioaren, objektuen
eta pertsonen arteko harremanak sortzen ditu, eta hor, motrizitatea,
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afektibitatea eta ezagutza elkartzen dira. Kanpoko munduarekin duen harreman
horri psikomotrizistek adierazkortasun motorra esaten diote. Barruan dutena
tonizitatearen bidez kanporatzen dute, eta mugimenduekin, ahotsarekin eta
begiradarekin munduan egoteko era bat adierazten dute. Psikomotrizitatean,
pentsatzeko plazeretik egiteko plazerera igarotzen dira (Dominguez Sevillano,
2002).

32. argazkia: Mugimendu librea, sentimenduak adierazteko aukera bat

Psikomotrizitatearen helburuak honako hauek dira:
• Komunikatzeko plazera: komunikatzea ematea eta jasotzea da,
sentimenduak

eta

desioak

ulertzea,

taldekoei

adieraztea

eta

errespetatzea. Eta hori bizipen batzuen bidez adierazten da, jauzi
eginez, biratuz, bata besteari jarraituz, gauzak eraikiz eta botaz... eta
adierazpena gehienetan ez da hitzezkoa izaten.
• Sortzeko plazera: umeak kanpoko mundua aldatu nahi du, bizipen
positiboa duen bitartean. Gauzak manipulatzean sormena lantzen du,
eta horrek ongizate sentsoriala, tonikoa eta afektiboa eragiten dizkio.
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• Ekintza operatiboaren plazera: urteetan, bere behar eta lehentasunak
asetzeko asmoz, emozioen bitartez errealitatea eraldatu ohi du. Hor,
deszentrazioa gertatzen da; objektuak bere balioa galtzen du, eta
beste zentzu bat hartzen du.

Umearen jarduera-motorra bat-batekoa bada, joko sinbolikoa umea
ezagutzeko abiapuntu bihur daiteke. Kasu horretan, estrategia pedagogikoak
azpiegitura sinbolikoa ezagutu nahi du. Objektuen manipulazioaren bitartez
umearen nortasuna ezagutu daiteke. Umeak, sormenaren bidez, errealitatea
imitatzen du, eta emozioak kontrolatzen ikasten du. Jolas sinbolikoaren bidez,
boterea ere adieraz daiteke.
Psikomotrizitate-gela umeen aurrean jartzen da, bere espazioekin, bere
materialarekin, umeek espazio hori beren adierazkortasun-motorra erakusteko
ziurtasunezko gune sinboliko gisa ikus dezaten (Aucouturier, 2004:133).
Jarduera-motorrak

(biratzeak,

errodatzeak,

ibiltzeak,

ostikoz

jotzeak,

orekatzeak, erortzeak, salto egiteak, heltzeak, ukitzeak, oihukatzeak, barre
egiteak, kulunkatzeak, makurtzeak, desegiteak, eraikitzeak, izkutatzeak,
adierazteak...) plazera ematen dio umeari. Aucouturieren ustez, umea helduko
bada, ezinbestekoa da alderdi motorra, afektiboa eta kognitiboa garatzea.
Horretarako hiru txoko ezartzen ditu: plazer sentsomotorraren txokoa, jolas
sinbolikoaren txokoa eta urruntasunaren txokoa. Psikomotrizitate-gelan, umeak
den bezalakoa azal dezake bere burua, alai eta pozik. Interesgarria litzateke
arropa gutxirekin egotea, horrela umeak bere gorputza ikusten duelako eta
hobeto bereganatzen dituelako sentipenak. Interesgarria litzateke aretoan ispilu
handi bat egotea, gorputza ondo ikusteko. Psikomotrizitate-gela praktika
garatzeko behar bezala hornitua dagoen espazio zabal baten moduan sortzen
da. Psikomotrizitate-gelan dauden txokoak honelakoak izango dira:
• Txoko sentsomotorra: hor egiten diren jarduerak honako hauek dira:
kulunkaketak, jauziak, biratzea, itzulikatzea, labaintzea, jaurtitzea,
eskailerak igotzea, korrika egitea, oihu egitea, danborra edo tronpeta
jotzea,

goma-aparrarekin

eraikuntzak

egitea,

sokekin

jolastea,

mozorrotzea, makilatzea, eraso egitea, jolastea, itxarotea, behatzea...
Espazio horretan, mugimendua bat-bateko jarduera da, gorputzaren
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sendotzeko.

Mugimenduek

umearen

orokortasuna adierazten dute.

33. argazkia: Txoko sentsomotorr
sentsomotorraren
motorraren espazioa

• Jolas sinbolikoaren txokoa: umeak adierazpenak egiten dituenean,
besteen onarpena lortzeko aukera du. Dimentsio sinbolikoa garatzen
da, hainbat eginkizun betetzen baititu. Umeak, berriro ere, bere
plazerak eta bere gatazkak bizi ohi ditu, eta horiei erantzuten die,
fikzioaren bidez errealitatea osatzen du eta, nolabait, oreka eta
konpentsazioa bilatzen ditu. Txoko horretan menderatu ohi du bestela
menderatu ohi ez duena.
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34. argazkia: Jolas sinbolikoaren espazioa

• Urruntzeko txokoa edo komunikazioaren txokoa: Umeak keinuak,
begiradak, ahotsa eta mimoa erabiltzen ditu. Urruntzea bilatzen du
hor, espazio sentsomotor eta sinbolikotik alde egiten du, emozioetatik
aldentzen da, eta beste espazio bat bilatzen du, eraikitzeko,
marrazteko, moldeatzeko, margotzeko... Bere fantasiak martxan
jarraitzen du gorputza mugitzen ez denean ere.

35. eta 36. argazkiak: Urruntze
Urruntzeruntze-txokoa edo -espazioa

Psikomotrizitatea

besteekin

komunikatzeko,

aurkikuntza

bereziak

egiteko, manipulazioak egiteko eta errituei jarraitzeko aukera da. Haurhezkuntzan lortu nahi diren ezagutza, trebetasun eta jarreretara iristeko,
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nahitaez igaro behar da gorputzaren jardueretatik; haurraren gorputza
hezkuntza-prozesuaren ardatza dela esan dezakegu. Psikomotrizitatearen
garapenak

gorputza

kontrolatzeko,

psikikoki

eboluzionatzeko,

besteekin

harremanak izateko eta kanpoko mundua barneratzeko bide gisa duen
garrantzia

kontuan

hartuz

gero,

psikomotrizitatearen

praktika

erabat

justifikaturik geratzen da.

37. eta 38. argazkiak: Psikomotri
Psikomotrizitatezitate-gela, mugimenduarekin esperimentatzeko aukera bat.

Psikomotrizitateko materialak: umeak bere gorputza ikusten badu,
sentipen hobeak izango ditu; horregatik, garrantzizkoa da gelan ispilu bat
jartzea. Zenbait material egokiak dira espazioa esperimentatzeko: era askotako
formak eta egiturak, grabitate-sentipen berriak. Horretarako, era honetako
materiala da egokia: tamaina eta azalera askotako pilotak, paperak, oihalak,
mantak, koltxonetak, aroak, goma-aparreko makilak, goma-aparreko bloke
handiak, sokak, plastikozko tutuak, kartoizko tutuak, puxikak eta birziklatzeko
materiala… Beste aldetik, igotzeko, ezkutatzeko eta labaintzeko materiala
egongo da. Gora igotzeko nahiak, espazioa konkistatzekoak, ezkutatzekoak
edo babestekoak egoera afektiboak bizitzeko balio dute, eta horretarako,
mahaiak, suediar eserlekuak, hormako barrak, igotzeko sokak, kartoizko eta
plastikozko kutxa handiak, kutxa zulatuak, gurpilak… behar dira.
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Psikomotrizitate

Aurreko atala.

Saioa

Materialaren prestakuntza

Harrera-atala

Esperimentazio
sentsomotorra

Jolas sinbolikoa

Atal oldartsua.
“ Derribo”

Analisia (jolas zuz)

Berezko

Irudikatze-fasea

Jarduera
motorra

Agurra
20. Irudia: PsikomotrizitatePsikomotrizitate-saioaren atalak

Psikomotrizitate

saioaren

erritualak:

Psikomotrizitate-saioaren

barruan, fase ordenatuak eta koherenteak bata bestearen atzetik egin behar
dira, eta aurrekoaren hariari jarraitu, hurrengorako prestatu eta lotura-ildo bati
eutsi beharko zaio. Hala, honako lan-prozedura hau egingo genuke: jarduera
motorra;

bizi-aztertu-irudikatu.

Irakasle

batzuek,

ordea,

aukera

askea

eskaintzen diete beren umeei, nahi dutenean txoko batetik bestera pasatzen
uzten dieten neurrian. Metodologia horri esker, garapen psikomotorraz gainera,
ikasleen nortasuna osotasunez lantzea lortuko da.

Metodologia: Fisikoki bere burua ezagutu dezan, gorputzaren eskema
landuko dugu. Besteak beste, barneko atalak aztertuko ditugu (bihotza,
birikak...) eta aldaketa fisikoak (pisua, altuera...). Gorputza behatzeaz gain,
sentimenak ere hartuko ditugu kontuan (nekea, hotza...). Autonomia lor dezan,
gero eta zailtasun maila handiagoko jarduerak eskainiko dizkiogu haurrari,
betiere, bere mailari egokituak. Era berean, atsedenarekin eta gorputzaren
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garbitasunarekin zerikusia duten ohiturak sustatuko ditugu, eta baita agindu
errazak betetzea, saio amaieran tresnak jasotzea eta antzekoak ere. Adin
horretako haurrak gaitasun motor berriak lortzeko grina du (itzulipurdiak, oin
baten gainean ibili, jauziak egin...). Oreka, jarreraren egokitasuna eta
lateraltasuna menderatuz doan heinean, bere gaitasun motorrak eta espaziodenboran orientatzeko ahalmena garatuko ditu.
Irakaslearen
erabakigarria

da

joera

pedagogikoa:

irakaslearen

jarrera

eta

Psikomotrizitatea
joera

(bai

lantzean,

ikasleekiko

bai

errealitatearekiko). Irakaslearen jarrerak honako ezaugarri hauek izan behar
lituzke (Zulaika, 2000an jasoa):

Harreman asimetrikoa: haurraren jolasean sartzeko itxura egiten du,
jolasa aurrera ateratzen laguntzeko, baina tartean sartu gabe; kanpotik
behatuko dio.

Autokontzientzia:

haurrak

badu

barne-emozioen

berri.

Emozioen

autokontrola behar dugu, epaitu gabe, besteen sentimenduak hobeto ulertu
ahal izateko. Ezaugarri horrek ondorengo beste zenbait ahalbidetzen ditu.
Gaitasun horri esker, agresibitate arazoak, gorputz-kontaktuak, ustezko
proiekzioak gainditu daitezke, baita arauak bideratu ere inposiziorik gabe.

Legearen eredu: zenbait arau finkatu behar dira, minik ez eman, besteen
lanak errespetatu... Giro permisiboa eta barkakorra behar dugu gelan.
Haurraren berezkotasun eta bat-batekotasuna ahalbidetzeko, baldintza eta
arauak gutxienekoak izango dira. Haiek pentsatzen dutena esateko askatasuna
izango dute, zigorrik jasotzeko beldurrik gabe. Emandako mezuak laburrak
izango dira, eta saio-hasieran emango dira gehienak. Portaera desegokia duten
haurrak maitasunez eta jarrera ulerkorraz hartuko ditugu; baina, aldi berean,
mezu zuzen eta zehatzak emango dizkiegu.

Segurtasun fisiko eta afektiboa: haurrari konfiantza adierazi; hitzen,
jarreren, kokalekuaren, proposamen egokien bitartez eta urratsen sekuentzia
errespetatuz. Haurrarenganako ama-giroa lortu behar dugu, baina, aldi berean,
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autoritate-egitura lortu behar da, ezetz esaten dakiena. Entzuten eta ulertzen
dakienaren giro goxoa sortu behar dugu.

39. argazkia:
argazkia: Hara! Bagoaz!

Umearen jarduera motorra bat-batekoa bada, joko sinbolikoa umea
ezagutzeko abiapuntua bihur daiteke. Kasu horretan, estrategia pedagogikoak
azpiegitura sinbolikoa ezagutu nahi du. Objektuen manipulazioaren bitartez
umearen nortasuna ezagutu daiteke. Umeak, sormenaren bidez, errealitatea
imitatzen du, eta emozioak kontrolatzen ikasten du. Jolas sinbolikoaren bidez
boterea ere adieraz daiteke.

Enpatia: bestearen lekuan jartzen jakin behar dugu, bestea nola
sentitzen den jakin ahal izateko. Haurraren bat-bateko jarduera ez dugu moztu
behar, itxaroten jakin behar dugu. Haurraren mugimenduzko adierazpenari
behatuz, hari buruzko informazioa jasotzeko gai izan behar dugu (gorputzaz
mintzatzen da, bere emozioak adieraziz). Ahots-doinuak, keinuak, aurpegiko
adierazpenen mezuak jaso behar ditugu. Haurrak diren bezala onartu behar
4. GAIA: Curriculumeko hirugarren zehaztasun-maila: saioa

150

Gorputz Hezkuntza eta bere Didaktika I

Mariate Teresa Vizcarra Morales

ditugu, aniztasuna onartuz; beren portaera beren historia pertsonalaren emaitza
eta ondorio da.

Prestasuna: ezaugarri mental, afektibo eta gorputzezkoen bitartez
(doinua, keinua, begirada) haurra ondo senti dadin lor dezakegu (bere burua
errespetatzen eta onartzen dela ikusi behar du). Helduaren gorputza
garrantzizko baliabidea izango da haurraren bilakaera-prozesuan. Besteak
beste, honako atal hauek izango ditugu kontuan: keinuak, emozio-egoera
aurpegiaz adierazten da; begirada, komunikaziorako leiho, arimaren ispilu;
ukimena, elkarren arteko harremanetan, etengabeko presentzia izango du.

Lan-giro irekia: haurrek egindako aukerak onartuko dira, heziketarako eta
beren garapenerako lagungarritzat diren neurrian. Haurrak bere kezka,
zalantza, beldurrak kontuan hartzen direla sumatu behar du.

Godall-ek

(1999)

honela

laburtzen

ditu

psikomotrizitatearen

arduradunaren eginkizunak: espazioa eta harremanen egitura konplexua
antolatu (esperientzia bultza dezaten, ikasleen eskaerak eta familien ekarpenak
ere kontuan hartuz), esperientzien garapenari lagunduz, abaguneak eta
aukerak eskaintzen dituen sistema sortuz. Metodologia ez da gidatua izango;
Dominguez Sevillanoren ustez (2002), ekintzaren filosofia da, eta intuizioa,
emozioa, enpatia eta ezagutza erabili behar dira, haurrari entzun egin behar
diogu, bere lorpenak goretsi behar ditugu, eta irakasleak proposatu, orientatu,
animatu egin dezake, baina umea izango da bere bizipenen jabe.

4.6.

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK SAIOAN

Saio bakoitzean ebaluazio-jarduera bat egon daiteke, ikasleentzat beste
jolas bat izango da, baina ikasleen jokabide motorrari buruz informazioa ematen
duena (bai ikasleari, bai irakasleari); irakaslearentzat ikasleari buruzko datuak
hartzeko aitzakia bat baino ez da. Jarduera hori ebaluazio-jarduera bat da, eta
adibide bat jarriko dugu. Adibidez, demagun saio batean paseak garatu
ditugula, eta bukaeran ebaluatu egin nahi dugula zer-nolako erantzuna ematen
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duen ikasleak jokuko egoera batean. “Hamar pase” egin ditzakegu paseak nola
egiten dituen ikusteko. Ebaluazio-irizpideak ereduaren arabera ezberdinak izan
daitezke, eta era honetan, irakasle bakoitzak gauza ezberdinak begiratuko ditu:
batzuek ea pasea ematen dion desmarkatuago dagoenari edo bakarrik dagoen
ikasleari, beste batzuek ea pasea zuzentzen duen nahi duen aldera edo baloia
lehenbailehen askatzen duen, beste irakasle batzuek begiratuko dute ea ez
duen joku zikina egiten edo besteekin zer-nolako harremana duen…

Bi edo hiru ebaluazio-irizpide bakarrik hartuko ditugu, baina segun eta
zer lortu nahi den, irakasle bakoitzak hartuko lituzkeenak ezberdinak lirateke.
Adibide batzuk honako hauek dira:
-

Agresibitatea adieraziz gero, berehala eskatzen du barkamena.

-

Lankidetzan

aritzen

da,

protagonismorik

bilatu

gabe;

jokoan

zentratzen da, eta ez du baloia eskatzen beste batzuk hobeto
kokatuta daudenean; parte hartzen du.
-

Laguntasuna adierazten du, mundu guztiari pasatzen baitio baloia,
berdin du zein maila tekniko duen.

-

Jolastean jenio txarrez jartzen da eta haserretu egiten da.

-

Baloia eskuratzen saiatzen da.

-

Baloia eskuratzen duenean, defendatu egiten du nola edo hala

-

Baloia bi eskuez bota dezake, edo esku batez.

-

Baloia bi eskuez jasotzen du.

-

Gai da baloia begiratu gabe botatzeko.

-

Agresibitatea adierazten du.

-

…

Beste aldetik, interesgarria litzateke ebaluazioko irizpideek zerikusia
izatea

ikaslearen

ahalmenarekin,

inplikazioarekin,

ikasi

duenarekin,

hausnarketa mailarekin, partehartzearekin eta lankidetzarekin.
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