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D6. ARTERAKO KONPETENTZIA (131 orr)
Definizioa
Hainbat kultura- eta arte-adierazpen ulertzea eta modu kritikoan balioestea,
denbora- eta erabilera-testuingurutan, faktore estetikoek pertsonen eta gizarteen
bizitzan duten garrantziaz jabetzeko. Era berean, arte-hizkuntzak ezagutzea, eta haien
kodeak erabiltzea arte-mezuak ekoitzi eta nork bere burua ekimenez, irudimenez eta
sormenez adierazi eta komunikatzeko.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu arterako konpetentziak:
1. Hizkuntza artistikoak adierazteko eta komunikatzeko baliabideak direla ulertzea,
haiek norberaren arte-ekoizpenetan erabiltzea, eta hizkuntza horiek obra
artistiko eta kulturaletan identifikatzea.
2. Arte-produktuak era pertsonal eta arrazoituan sortzea hainbat egoera eta biziesparrutan, emozioak, bizipenak eta ideiak adierazteko, irudikatzeko eta
komunikatzeko.
3. Dagozkien denboran eta kulturan interpretatzea arte-adierazpenak eta ekoizpenak, eta horietan dauden funtzioak eta erabilerak aztertzea eta
bereiztea, pertsonen bizitzan duten esanahia eta eragina ulertzeko.
4. Gogoetaren eta kritikaren bidez balioestea ondare artistiko eta kulturaleko
elementuak, herrien nortasunaren eta kulturen oinarri diren aldetik, herrien
arteko hartu-emanaren, kulturen arteko elkarrizketaren eta esperientzia
partekatuen harian.
Konpetentziaren ezaugarriak eta barne hartzen dituen arloak eta ikasgaiak
Arterako konpetentziaren ezaugarri dira adierazpen kultural eta artistiko
askotarikoak ezagutzea, ulertzea, balioestea eta ikuspegi kritikoz ebaluatzea, haiek
aberastasun- eta gozamen-iturri gisa erabiltzea eta herrien ondare direla ulertzea.
Halaber, konpetentzia hori izateko, lengoaia artistikoen teknika, baliabide eta
konbentzio nagusien oinarriak ezagutu behar dira, eta haien kodeak erabili behar dira,
adierazpen ekintzaile, irudimentsu eta sortzaileak egiteko.
Kultura-adierazpenak ezagutu, ulertu, estimatu eta kritikoki balioesteko, adierazpen
horien eta gizartearen –adierazpenaren garaiko pentsamoldearen eta aukera
teknikoen– arteko harremanak identifikatu behar dira, edo bestela, adierazpenaren
eta hura sortu duen pertsonaren edo taldearen artekoak. Arterako konpetentzia
duenak kultura-bizitzan parte hartzeko interesa adierazi behar du, ahalmen estetikoa
landu behar du, eta norberaren komunitatearen eta beste komunitate batzuen
kultura- eta arte-ondarea zaintzen lagundu.
Kultura-adierazpenak era horretan ulertuta, ikasleak pentsamoldeen, korronte
estetikoen, moden eta gustuen bilakaeraz jabetu behar du, eta aintzat hartu behar du
zer-nolako garrantzia duten faktore estetikoek pertsonen eta gizarteen eguneroko
bizitzan –batez ere, gaur egunekoan–, eta zehazki, irudikapenaren, adierazpenaren eta
komunikazioaren esparruetan.
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Arterako konpetentzia izateko, pentsaera dibergenteko eta konbergenteko
trebetasunak baliatu behar dira, norberaren eta gainerako pertsonen ideiak eta
sentimenduak lantzeko; era berean, ulertzeko eta adierazteko sorburuak, moldeak eta
bideak topatu, eta emaitzak lortzeko prozesuak planifikatu, ebaluatu eta doitu behar
dira. Horrela, bada, arterako konpetentzia izatea baliagarri zaio norberari,
adierazpenak egin eta komunikatzeko, arteen munduko askotariko errealitate eta
ekoizpenak hauteman eta ulertzeko, eta gero eta pertsona jantziagoa izateko.
Halaber, eta jarduera kultural eta artistikoak, maiz, talde-lanean egin behar direla
kontuan izanda, elkarlanerako trebetasunak izan behar ditu ikasleak, azken emaitza
jakin bat lortzeko eta gainerako pertsonen ekimen eta ekarpenak bultzatu eta
estimatzearen garrantziaz jabetzeko.
Azkenik, arterako konpetentziak errealizazio pertsonal, akademiko, sozial eta
profesionalaren bidea urratzen laguntzen die ikasleei, konpetentzia horren baitan
sartzen baita sentsibilitatea, esperientzia estetikoa eta pentsamendu sortzailea
lantzea, eta proiektuetan beste diziplina batzuekin elkarrekintzan aritzea, gainerako
oinarrizko konpetentziak lantzen diren bitartean.
Honako arlo eta ikasgai hauek barne hartzen ditu arterako konpetentziak:
Lehen Hezkuntza:
• Arte Hezkuntza

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
• Plastikako, Ikusizko eta Ikus-entzunezko Hezkuntza
• Musika
• Arte Eszenikoak eta Dantza

Arloen eta ikasgaien ikuspegia
Arterako konpetentziak barne hartzen dituen arloak eta ikasgaiak lantzeari ekitean,
kontuan izan behar da arte-adierazpenak etengabe ageri direla pertsonen bizitzan eta
ingurunean. Gero eta gehiago zaintzen da alderdi estetikoa ikusizko arteen, arte
eszenikoen, musikaren edo dantzaren goi-mailako arte-produktuetan, eta irizpide
estetiko horri berari jarraitzen diote kontsumitzen ditugun soinu, objektu eta irudi ia
gehienek.
Gizartean ugari dira erreferentzia estetikoak, eta agerikoa da haien presentzia
sozializatzeko eta nortasuna eraikitzeko prozesuetan eta bizi dugun munduari buruz
ditugun ideiak osatzeko prozesuetan. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien
garapenaren ondorioz, nabarmen aldatu da erreferentzia estetiko horiek hartzen
dituen kultura-testuingurua; izan ere, teknologia horien bidez, masiboki kontsumitzen
dira musika eta irudiak, eta gero eta estuagoak eta aberatsagoak dira arte-adierazpen
askotarikoen (musika, dantza, ikusizko arte eta masa-medioetako bestelako
produktuen) arteko elkarketak.
Gaur egun, berebiziko garrantzia du ikasleak arte-esparruetan heztea, artean behar
direnen pareko pentsamendu-gaitasunak behar eta sortzen baitira, helburu artistikoak
izan edo ez, eguneroko bizitzan irudien eta musikaren bidez ematen informazioa
erabiltzeko. Arte-jarduerak lagungarri dira sormena, irudimena, autonomia,
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pertzepzioa eta alderdi motorra, sentsibilitate estetikoa, adierazpen pertsonala,
pentsamendu kualitatiboa, adimen emozionala, komunikatzeko eta sozializatzeko
ahalmena eta beste ahalmen asko lantzeko, eta ahalmen horiek iragazki gisa erabili
behar ditugu ikusizko, musikako, antzerkigintzako eta bestelako produktuekiko
harremanetan.
Arte-hezkuntza, gaur egun ulertzen den moduan, ekoizpen hutsetik harago doa, hau
da, hezkuntza horrek ez du mugatu behar teknika- eta hizkuntza-tresnak irakastera,
gerora arte-egitateen kultura- eta gizarte-dimentsioan murgiltzeko. Ikono-elementuek
–bai tradizionalek, bai teknologiaren bidez sortutakoek– garrantzi, dimentsio eta
potentzialtasun itzela dute gure gizartean, eta kontsumorako elementu bilakatu
direnez, haiek interpretatzen eta ikuspegi kritikoz aztertzen erakutsi behar zaie
ikasleei. Ikasleei erakutsi behar zaie pertsonen ideien, sentimenduen, sinesmenen eta
jarreren adierazpen direla arte modu guztiak, gizabanakoen eta taldeen nortasunaren
berri ematen dutela eta, era berean, nortasun horiek osatzeko tresna ere badirela.
Ikasgelan landu behar dira artearen erabilerak, eta arteak, gizakien kulturaprodukzioan txertatzen den aldetik, bizitzearen esperientziarekin duen lotura zuzena
erakutsi behar da, mitifikazioetatik eta esentzialismoetatik harago. Horrela jokatu
behar da gure kulturan artearen eta pertsonen bizitzaren artean sortu den distantzia
handia apurtzeko.
Lehen Hezkuntza
Ikasleak, Lehen Hezkuntzan, irudien, marrazkien, musikaren eta beste adierazpen
ugariren sortzaile, erabiltzaile eta hartzaile izaten dira, eta aldaketa asko eta handiak
izaten dituzte jarduera horietan. Sortzaile diren aldetik, haiek jolas moduan sortzetik ia
batere ez sortzera igarotzen dira, eta erabiltzaile diren aldetik, nabarmen handitzen
dute haien erabilera, irizpide kritikorik baliatu gabe sarri askotan. Ikasleen gizarteingurunean eragin erabakigarria duten zenbait faktoreren ondorioz gertatzen dira
aldaketa horietako asko; hala nola, modaren eta gizarteko hedabideen eta arte
helduaren ikusizko eta musikako irizpide estetikoen ondorioz. Beste ikasgai batzuetan
ez bezala, irudiak eta musika beti ageri dira, artistikoak izan edo ez, ikasleen bizitzako
alderdi funtsezko askotan; esaterako, emozioetan, nortasunean eta sozializazioan.
Arretaz zaindu behar dira aldaketa-prozesu horiek haurtzarotik preadoleszentziara
igarotzerakoan, distortsiorik eta etenik sor ez dadin ikaslearen erreferente estetiko
bisualen eta musikalen eta eskola-kulturako erreferenteen artean. Kontuan izan behar
da ikaslearentzat gero eta garrantzi handiagoa izango dutela bere erreferente estetiko
bisual eta musikal propioek. Ondorioz, bizi duten kultura ulertzen lagundu behar die
eskolak ikasleei; horretarako, kulturarekiko harremanak landu behar dira, ikasleek
irizpide baliagarriak lan ditzaten eta zentzu kritikoa gara dezaten.
Adierazi behar dugu, era berean, dimentsio gogoetatsu hori ez dela inola ere
ulertzen sorkuntza-lanetik isolatuta edo horren ordezko gisa, bereziki Lehen
Hezkuntzan; izan ere, neska-mutilak prozesu aldakor eta oso delikatu batzuetatik
igarotzen dira ekoizle gisa, eta arretaz gainbegiratu behar dira prozesu horiek, behar
adina laguntza eta bitartekaritza-prozesu bideratuz, urte horietan goizegi utz ez
diezaioten sorkuntza lantzeari.
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Bigarren Hezkuntza
Bigarren Hezkuntzan, funtsezkoa da, ikasleen ikuspegitik, bizi duten kultura
hausnartu eta aztertzeko tresnak jasotzea curriculumean, erreferente estetiko ugari
baliatzen baitituzte eguneroko bizitzan; maiz, haien erabilera akritikoa eginda. Kontuan
izan behar da erreferente horiek, adin horretan, eragin nabarmena izaten dutela
sozializatzeko eta nortasuna zein balioak eraikitzeko prozesuetan.
Bigarren Hezkuntzako ikasleak aurreko etapan baino gogoeta helduagoa egiteko
moduan dira, eta ondorioz, hobeto uler ditzakete arte-egitateak, artearen ikuspegia
beren bizitzatik eta interesetatik urrun izan baita ordura arte. Artearen ideia edo
ikuspegi hori sistema baten baitan sartzeko modukoa izan behar du ikasleentzat, eta
sistema horrek, gizartearen adierazpen estetikoak eta erabilera, funtzio eta esanahi
kulturalak lotzeaz gain, barne hartu behar ditu ikasleen beren bizipen eta kezka
estetikoak. Bizipen eta kezka estetiko horiek harremanetan jartzeko espazioak
bideratu behar ditu eskolak, distortsiorik sortu ez eta eskolako kulturaren eta ikasleek
ikasgelatik kanpo bizi duten arte-esperientziaren arteko tartea murriztu dadin.
Horrenbestez, arte-produktu askotarikoak landu behar dira, bai goi-mailako artekulturako produktuak, gaur egun ageri duten aberastasun eta bizitasun handia
erakutsita, bai bizitzan ageri diren arte-produktuak.
Integrazio-egoerak
Konpetentea izateko, modu integratuan erabili behar dira norberak eskuratu dituen
baliabideak, erronka edo arazo diren egoerak ebazteko. Gainditzeko moduko zailtasunmaila izan behar dute arazo eta egoerek, baina, era berean, ikasleentzat erronka izan
behar dute. Askotariko “familia” edo multzotan aurkeztu arren, antzeko
konplexutasun-maila dute arazoek, eta, ondorioz, parametro paretsuko baliabideak
erabili behar dira haiek ebazteko.
Ikasleen interesguneak hartu behar dituzte kontuan ikaskuntza eta ebaluazioko
egoera horiek, eta aintzat hartu behar dute nola ikusten eta interpretatzen duten
mundua Lehen eta Bigarren Hezkuntzako gazteek. Ikasleek ez dute mundua berdin
ulertzen eta interpretatzen Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan; beraz,
interesguneek eta ikaskuntza- eta ebaluazio-egoerek ere desberdinak izan behar dute
batean zein bestean.
Argibide gisa, egoera batzuk azalduko ditugu, arterako konpetentzia eskuratzeko
egokiak:
Eremu pertsonalean, kontuan hartu behar dugu ikasleak sentikor direla beren
objektuen eta entzuten duten musikaren bidez eta haien aisian eta eguneroko
bizitzako hainbat esparrutan adierazten diren kezka eta esperientzia estetikoekiko, eta
horiek guztiek lotura handia dutela beren nortasuna egituratzeko prozesuarekin.
Horrenbestez, proposatuko ditugun egoerek sortzaile izatera bultzatu behar dute
ikaslea, eta horien baitan, subjektu autonomoen kontzientzia izan behar dute, irizpide
propioak balia ditzaten mundua interpretatzeko, erabakiak hartzeko eta irtenbideak
lantzeko, irudiak, musika, mugimendua eta bestelako adierazpenak ekoizten
dituztenean. Norberaren ekoizpen horiek, sarritan, ikasleak musika entzun eta ikusizko
produktuak kontsumitu ondoren edo horiekiko hartu-emanean sortzen dira.
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Eremu sozialean, kontuan izan behar dugu ikasleek irudi- eta soinu-euskarriko
produktu ugari kontsumitzen dituztela. Horietako batzuk goi-mailako kultura
artistikoaren eremukoak dira, baina ugari dira, era berean, eguneroko bizitzaren
eremukoak; hala nola, janzteko modak, musikako azken joerak, gazteentzako
aldizkariak, ikuskizunak, publizitatea eta komunikabideak. Baliabide artistiko horien
erabilera lehenetsi behar dute proposatutako egoerek, eta adierazpen askatasuna,
kultura-aniztasuna eta esperientzia partekatuak balioesteko bide eman behar dute.
Eremu akademikoan, Lehen Hezkuntzako ikasleak arte-produktuen ekoizle eta
haien erabiltzaile edo hartzaile izaten dira, eta etapa horretan, aldaketa handiak izaten
dituzte ikuspegi batetik zein bestetik. Ekoizle edo sortzaile diren aldetik, jolasean arteekoizpenak sortu eta gozatzetik ia bat bera ere ez ekoiztera igarotzen dira, eta
erabiltzaile diren aldetik, berriz, nabarmen handitzen dute haien erabilera, modu
akritikoan askotan. Ekoizpenaren alderdiari erreparatuta, arte-produktuak sortzen
jarraitzeko behar dituzten egiturak eta bitartekaritza-prozesuak helarazi behar dizkie
eskolak ikasleei; eta erabileraren alderdiari begiratuta, berriz, bizi duten kultura
ulertzen eta harekin hartu-emanean izaten lagundu behar die, irizpide baliagarriak
osatu eta behar duten zentzu kritikoa gara dezaten. Bigarren Hezkuntzan, normala
izaten da arte-hezkuntzaren dimentsio sortzailea ahultzea eta gogoetaren dimentsioa
handitzea. Horrenbestez, lehentasunez bultzatuko da, besteak beste, interpretazio
kritikoak egitea, balio kulturalak balioestea, ekintza artistikoen eta estetikoen artean
erlazio konplexuak ezartzeko gauza izatea, norberaren esperientzia estetikoei buruzko
gogoeta egiteko gai izatea, eta arteek nortasuna egituratzeko duten
potentzialtasunaren gainean hausnartzeko gaitasuna izatea.
Jakina da arteak pertsonen bizitza eta haien ingurune hurbilak eraldatzeko
ahalmena duela; beraz, arterako konpetentzia egokitasunez lantzen baldin bada,
hobetu egingo dira gure ikasleen bizitza pertsonala eta haien bizi-inguruneak –eskola
izango da, horrenbestez, hobera egingo duen inguruneetako bat–. Arterako
konpetentzia egokitasunez lantzen baldin bada, hobetu egingo dira ingurune fisikoaren
soinuak eta irudiak, ingurune osasungarriak eta atseginak sortuko baitira, eguneroko
jarduera akademikoak egiteko egokiak.
Lan-eremua jorratzeko, ikasgelan landutako egoerek baliagarri izan behar dute
ikasleek modu kontzientean atxiki daitezen musikarekin, ikusizko esparruarekin eta
gero eta gehiago lantzen dituzten arte-adierazpenekin. Ikasleek ikasgelan eta
ikasgelatik kanpo baliabide ugarirekin konektatzeko duten ahalmena handitzen baldin
badugu, handitu egingo dugu, era berean, ideia berriak sortzeko ahalmena, eta
zabaldu egingo dugu haien hazkunde pertsonalerako bidea.
Konpetentzien araberako hezkuntzaren ikuspegitik, eskolaren rola ezin da mugatu
edukiak irakatsi eta ikasaraztera, egoera konplexuak ebazteko ezagutza eskuragarriak
erabiltzen eta transferitzen ere irakatsi behar baitu, ikasleak bizitza pertsonalerako,
sozialerako, akademikorako eta lanerako prestatzeko.
Artearen arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko konpetentziak
lortzeko
Arterako konpetentziaren baitako arloek eta ikasgaiek curriculumaren oinarrizko
zehar-konpetentziak eta konpetentzia espezifikoak lantzen laguntzen dute,
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ezinbestekoak baitira komunikazioak gauzatzeko, mundua irudikatzeko, gizartean
moldatzeko, sentimenduak adierazteko eta sormena sustatzeko.
Arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko zehar-konpetentziak
eskuratzeko
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia
Arlo eta ikasgai guztietan gertatzen den moduan, arterako konpetentzia eskuratzeko bitarteko
dira komunikazio-truke askotarikoak baliatzea, komunikaziorako arauak erabiltzea,
komunikazio-prozesuak azaltzea eta ikasgaiaren hiztegi espezifikoa lantzea. Era berean,
konpetentzia lantzeko bitarteko dira lan-prozedurak transkribatzea, emandako irtenbideei
buruz argudiatzea eta artelana balioestea. Berariaz adierazi behar da abestiak oso tresna
egokiak direla hiztegi berria barneratzeko, gure erkidegoko bi hizkuntza ofizialak sendotzeko,
eta bigarren eta/edo hirugarren hizkuntzen ikasketa indartzeko.
Gogoan izan behar dugu, halaber, irudiak eta soinua direla informazio- eta komunikazioeuskarri berrien egitura-ardatz ia bakarra, eta euskarri horiek esperientzia estetikoak biziarazi
nahi dizkiotela erabiltzaileari. Irudiak eta musika ia ezinbestean erabili behar dira aurkezpenak
egiteko, argazkiak ordenagailuan gordetzeko edota mezuak bidali eta jasotzeko. Egile edo
autore askoren iritzian, alfabetatze berri eta ezinbesteko dira, gaur egun, irudiak eta soinua
erabiltzeko eta ulertzeko ahalmen horiek, eta arterako konpetentziaren arloak eta ikasgaiak
landu behar dira esparru horretan konpetentea izateko. Helburua da, azken buruan, balio
estetikoa duten mezuak sortzeko erabiltzea hizkuntza teknologiko-digitala eguneroko bizitzan,
eta teknologiaren erabilera horiek baliatzea soinu eta ikusizko informazioaren lotutako
pentsamendu-prozesuetan. Gaur egun, arte-ekoizpenak berak ere gero eta gehiago baliatzen
ditu euskarri teknologikoak, eta arterako konpetentzia ezinbestekoa da alor horretan.

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Norberaren gaitasunaren eta jakintzaren kontzientzia, kudeaketa eta kontrola eskuratzen
laguntzen dute arterako konpetentziaren arloek eta ikasgaiek; horrenbestez, proiektuen
bidezko lana sustatu behar da, ikasleek, proiektu horien baitan, erabakiak har ditzaten,
baliabide egokiak bila ditzaten, eman beharreko urratsei buruzko gogoeta egin dezaten,
erabakiak hartzeko arrazoiak zehaztu eta argudia ditzaten, eta, besteak beste, ikasitakoaren
balantzea egin dezaten.
Bide bera urratzen dute arte-proiektuak eta ikerketa gogoetatsuak. Estrategia metodologiko
horrek zalantzan jartzen du artea bat-bateko ekoizpena edo "inspirazio hutsa" denik, ez du
artearen lan modua gainerako lan moduetatik bereizten; horrenbestez, ikasketa-esperientzien
eta ezagutza-esparruen arteko zubiak egiteko aukera ematen du estrategia horrek, eta prozesu
esperimentalak eta intuitiboak errazten ditu. Estrategia horrek, era berean, honako hauek
ikasteko aukera ematen die ikasleei: baliabide egokiak bilatu behar direla, gainerako
pertsonengandik ikasi behar dela eta, aurrera egiteko, lankidetzan aritu behar dela.

Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Proiektuak eta, besteak beste, artelanak egiteko prozesuek ekarpen baliagarriak egiten dituzte,
haien hasierako esplorazio-lanari ekiten diotenetik azken produktua ekoizten duten arte,
originaltasuna eta forma berritzaileak bilatzeko, baina, horrez gainera, malgutasunez jokatzen
laguntzen dute, modu bat baino gehiago izan baitaitezke egoera jakin bati aurre egiteko.
Arlo eta ikasgai horietan, musika eta irudiak baliatzen ditu ikasleak munduan jarduerak
egiteko, eta elementu horiek aztertzean, beste subjektu batekin jartzen da hartu-emanean,
musika eta irudi horien sortzailearekin. Ondorioz, pertsonek iritziak eta pentsamendu propioak
osatu behar dituzte hartu-emanaren xedeko dokumentu plastikoa, soinuduna, bisuala edo
ikus-entzunezkoa deszifratzean.
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Jarduera horien bidez, erabakiak hartzeko, nork bere irizpidea osatzeko eta ideiak eta
prozesuak lantzeko prestakuntza eskuratzen da eta ekimenerako konpetentzia eskuratzeko
bidea urratzen.

Elkarbizitzarako konpetentzia
Haien sorrerako gizartearen isla dira arte eta produktu bisual eta musikalak, eta beren
ekoizpen-testuinguruei loturik daude. Konpetentzia sozial eta zibikoa lantzen laguntzen dute
arte-diziplinek, eta iraganeko eta garaiko kezka sozialei buruzko gogoeta egiten laguntzen
dute.
Praktika artistikoak, gainera, bitarteko dira, besteak beste, diskurtsoak antolatzeko, erantzunak
eraikitzeko eta egoerak problema moduan adierazteko, eta emozio-indar handia eta
eraginkortasun sozial itzela eransten diote alderdi estetikoari. Garrantzi handia du ikasleei
adieraztea erantzun, begiratu eta sentitzeko modu propioak landu behar dituztela, baina
horren pareko garrantzia du ikasleei artearen gizarte-erabilerak ikusarazteak.
Historiak artearen ikuspegi indibiduala nabarmentzen duen arren, artea egitate soziala da
maila guztietan. Alde horretatik, talde-lanerako esparrua izan daiteke arte-ekoizpena, egokia
begirunea, elkarbizitza, tolerantzia eta elkartasuna lantzeko. Era berean, beste hainbat balio
landuko ditugu arterako konpetentziaren baitako arlo eta irakasgaietan; hala nola, errespetua,
gainerako pertsonen ekoizpenak onartzea, eta pertsonek eta kulturek munduan moldatzeko
eta mundua arteen bidez ulertzeko dituzten molde askotarikoak balioestea.

Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia
Proiektu sortzaile bati ekiteko, ezinbestekoa da autonomiaz jokatzea, ekimenak abian jartzea
eta hainbat aukera eta konponbide kontuan hartzea. Erantzun irekiak emateko modua den
aldetik, norberaren eta taldearen aukera anitzak onartzen ditu arte-adierazpenak, autoestimua
eta nortasuna indartzen ditu, emozioak eta afektibitatea lantzen ditu, eta erantzun ireki horiek
kudeatzen laguntzen du.

Norbera izaten ikasteko konpetentzia
Lan artistikoaren bidez, gure eta gainerako pertsonen sentimenduak araka ditzakegu, era
berean, sentimendu horiek berrirakurri eta berrosatu ditzakegu, eta gure esperientzia propiora
egokitu. Lan artistikoek begirada berriak eskaintzen dituzte, errealitatea berrikusteko eta
kezkak eta sentimenduak askatasunez adierazteko aukera ematen dute. Alde horretatik,
garrantzitsua da, haurtzaroan eta nerabezaroan bereziki, emozioak kudeatzeko eta nortasuna
adierazteko bideak izatea.

Arloek eta ikasgaiek ematen duten laguntza oinarrizko konpetentzia espezifikoak
eskuratzeko
Oinarrizko zehar-konpetentzia guztiak garatzen laguntzeaz gain, oinarrizko konpetentzia
espezifikoak garatzen laguntzen dute, gutxi-asko. Konpetentzia espezifikoak zuzenean daude
lotuta curriculumaren arlo jakin batzuekin, baina, ikaskuntzaren planteamendu globalizatzailea
oinarri hartuta, haren garapenean arlo guztiek eragiten dutela ulertzen da.

Konpetentzia sozial eta zibikoa
Arte-egitateak ulertzeko, ezinbestean hartu behar dira kontuan haien sorburuko kultura eta
produkzio-testuingurua, hau da, balioak eta, besteak beste, alderdi ekonomikoak,
ideologikoak, teknikoak, erlijiosoak eta zientifikoak. Gizartea aztertzeko bitartekoa izan behar
dute arteak eta garaiko musikaren eta produktu bisualen ekoizpenak. Gizartera gerturatu eta
haren irakurketa kritikoa egiteko aukera eman behar dute. Konpetentziaren baitako arlo eta
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ikasgaiek, hortaz, ikuspegi horretatik landu behar dituzte arte-egitateak, eta, balio formal eta
estetikoak lantzera mugatu gabe, konpetentzia sozial eta zibikoa garatzen lagundu behar dute.

Matematikarako konpetentzia
Matematikaren baliabideak eta pentsatzeko modua baliatu behar izaten dira proiektu artistiko
askoren arazo teknikoak konpontzeko. Konpetentzia honen baitako arlo eta ikasgaiek
matematikarako konpetentzia lantzen laguntzen dute, espazioa irudikatzeko sistema jakin
batzuk sortuta –hala nola, forma geometrikoak marraztekoak, era guztietako objektuak
diseinatzekoak, neurriak eta posizioak baliatzekoak formen arteko erlazioak ulertzeko, eta,
pertsonen eta objektuen kokapen espaziala zehaztekoak–, musika-diskurtsoen denborairudikapena eginda, eta musikaren funtsezko elementuetan proportzioak, bitarteak eta
simetriak erabilita.

Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia lantzen laguntzen da arlo eta ikasgai horietan
sortzen den arte-ekoizpen gehienaren bitartez. Arte-ekoizpen hori osatzen dute soinuen,
koloreen, formen eta mugimenduaren erregistroek eta arte-ekoizpen horretan guztiz
integraturiko ahozko eta idatzizko lengoaiek. Hizkuntza landu behar da musika-ekoizpen
ugaritan, garaiko artearen adar ugaritan eta produktu estetiko askotan (publizitatean,
bideojokoetan, komikietan eta beste produktu askotan).
Hizkuntzaren alderdi denotatiboa lantzeaz gain, haren alderdi poetikoa, erretorikoa, sinbolikoa
eta beste zenbait alderdi lantzen dira musikari hitzak jartzean eta produktu estetikoetan
testuak txertatzean. Jarduera horiek eginda, bereziki landu eta garatzen dira, hizkuntzaren
bidez, pentsamendu emozionala, adimen kualitatiboa eta sentsibilitatea.

