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LEHENENGO ZATIA
OINARRIZKO HEZKUNTZARAKO CURRICULUMAREN IKUSPEGI OROKORRA
1.– OINARRIZKO HEZKUNTZAKO IKASLEEN IRTEERA-PROFIL OROKORRA.
Ikasleen irteera-profil orokorrak oro har zehazten du ikasleak zer oinarriko konpetentzia izan
behar dituen Derrigorrezko Oinarrizko Hezkuntza amaitzean, bai hezkuntzaren xedeak erdiesteko,
bai bizitzako esparru eta egoera guztietan moldatzeko prestakuntza iristeko.
Ikasleen irteerako profil orokorra osatzen duten oinarrizko konpetentzien formulazioa ebaluazioaren ikuspegitik lantzen eta zehazten da irteerako profil espezifikoan; horretarako, Lehen eta
Bigarren Hezkuntzako arlo eta ikasgaietan zehazten da profila, arlo eta ikasgaiei dagozkien helburuak eta haien edukiak azaltzen dira, eta, ondoren, ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak
zerrendatzen dira.
Ikasleen irteera-profil orokorra azaltzen da atal honetan. Lehenik eta behin, denak batera eta
era sintetiko batez adierazten dira oinarrizko konpetentziak, bai zehar-konpetentziak, bai diziplina baitakoak, eta, ondoren, banan-banan azaltzen dira, zehaztasun handiagoz. Kontuan izan
behar da ikasleek Oinarrizko Hezkuntza amaitzerako izan behar duten irteera-profil orokorra edo
lortuta izan behar dituzten helburuak zehazten dituztela konpetentziek. Lehen Hezkuntzako eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumetako berariazko planteamenduek azaltzen dute
irteera-profil espezifikoaren egitura.
1.1.– OINARRIZKO KONPETENTZIAK: OINARRIZKO HEZKUNTZARAKO HELBURUAK.
ELGE erakundeko DeSeCo txostenak (2005) hau adierazten du: «Ezagutzen eta trebetasunen multzo bat baino zerbait gehiago da konpetentzia. Eskakizun konplexuei erantzuteko abilezia
darabil, eta baliabide psikosozialak hartzen eta baliatzen ditu, trebetasun eta jarrerekin batera,
testuinguru jakinetan».
Europako Erkidegoen Batzordeak 2006an egindako proposamenean, hauek dira konpetentzia
giltzarri edo oinarrizkoak: «pertsona guztiek behar dituztenak garapen eta errealizazio pertsonalerako, hiritar aktibo izateko, gizarteratzeko eta lana lortzeko. Hasierako hezkuntza eta prestakuntza
amaitzean, helduarorako prestatzeko behar bezainbeste landuta izan behar dituzte gazteek
konpetentzia giltzarriak, eta, aurrerantzean ere, horiek garatu, mantendu eta eguneratu behar
dituzte, etengabeko ikaskuntzaren esparruan». Horrez gainera, DeSeCo txostenaren proposamenak (2002) adierazten du hiru baldintza hauek bete behar dituela konpetentzia batek giltzarria
edo oinarrizkoa izateko: «balio pertsonal edo sozial handiko emaitzak lortzen lagundu behar du,
testuinguru eta esparru anitzetan erabiltzeko modukoa izan behar du, eta eskakizun konplexuak
arrakastaz gainditzeko aukera eman behar die hura eskuratzen duten pertsonei». Bestela esanda,
konpetentzia bat giltzarria edo oinarrizkoa izango da, baldin eta baliagarria baldin bada herritar guztientzat, haien sexua, gizarte- eta kultura-egoera eta familia-ingurunea edozein dela ere.
Guztiek batera, XXI. mendeko bizitza sozialean parte hartu eta bazterketa-arriskurik ez izateko
ikaskuntza ezinbestekoak osatzen dituzte konpetentziek.
Bi erreferentzia nagusi hauek ditu oinarrizko konpetentzien azalpen edo formulazio honek: a)
Jacques Delors buru zela Unesco erakundearentzat idatzitako txostena (1996), hezkuntzaren lau
zutabe edo oinarri zehazten dituena: ezagutzen ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea
eta izaten ikastea; b) Europako Erkidegoetako Batzordeak konpetentzia giltzarri edo oinarrizkoen
gainean egindako gomendioa (2006), LOMCE legeak oinarritzat hartu duena haiek azaltzeko: 1.–
Hizkuntza-komunikazioa; Matematikarako konpetentzia eta zientzia eta teknologiarako oinarrizko
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konpetentziak; 3.– Konpetentzia digitala; 4.– Ikasten ikastea; 5.– Konpetentzia sozial eta zibikoak;
6.– Ekimena eta espiritu ekintzailea; 7.– Kultura-kontzientzia eta -adierazpenak.
Unesco erakundeak proposatutako hezkuntzaren lau zutabeak zeharkakoak edo komunak dira
diziplina-arlo guztietan, eta, oro har, beharrezkoak bizitzako esparru eta egoera guztietan. LOMCE
legeak proposatzen dituen oinarrizko konpetentzietako batzuek zehar-izaera dute (konpetentzia
digitala, ikasten ikastea, ekimena eta espiritu ekintzailea); beste batzuek nahastuta ageri dituzte
zehar-izaera eta diziplina baitako izaera (hizkuntza-komunikazioa eta konpetentzia sozial eta
zibikoak); eta beste batzuk, berriz, diziplina bateko edo batzuetako espezifikoak edo berariazkoak dira (matematikarako konpetentzia, zientziarako konpetentzia, teknologiarako konpetentzia,
kultura-adierazpena).
Horiek guztiak oinarrizko konpetentziak dira, hau da, bizitzarako beharrezkoak eta ezinbestekoak, baina haiek bereiztea eta erlazionatzea komeni da. Bereizi egin behar dira, oinarrizko
zehar-konpetentziak ikasi eta ebaluatzeko aukera bakarra baita haiek diziplina baitako oinarrizko
konpetentziak lantzen dituzten arloen berezko edukiak ikasteko prozesuan barneratzea. Baina,
aldi berean, erlazionatu edo lotu egin behar dira, oinarrizko zehar-konpetentzien bitartekaritza
behar baita diziplina baitako oinarrizko konpetentziak eskuratzeko:
● Oinarrizko zehar-konpetentziak edo orokorrak: bizitzako esparru eta egoera guztietan –esparru eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan– arazo-egoerak eraginkortasunez
ebazteko behar diren konpetentziak dira, bai diziplina-arlo guztietako egoeretan, bai eguneroko
bizitzako egoeretan. Arlo edo ikasgai guztietan orotara egindako lanaren bidez sustatu eta indartu
behar dira zehar-konpetentziak, eta bizitzako esparru eta egoera guztietan integratu edo barneratuz eskuratzen eta erabiltzen dira.
● Diziplina baitako/arteko oinarrizko konpetentziak edo konpetentzia espezifikoak: bizitzako esparru eta egoeretan –esparru eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan– arazo-egoerak
eraginkortasunez ebazteko behar diren konpetentziak dira, eta, haietan, diziplina-arloren bateko
berariazko baliabideak erabiltzen dira. Diziplina baitako konpetentziek diziplina-matrize bat dute
oinarri, eta arloen berezko arazo-egoeren bitartez eskuratzen dira; halere, badute transferentzia-gaitasunik eta funtzio anitzekoak dira, diziplina-arlo batekin edo batzuekin lotutako arazo-egoerak
konpontzeko balia baitaitezke.
Oinarrizko zehar-konpetentziak, diziplina-arloetan barneratzen diren neurrian, bitartekari edo
eragile dira hezkuntza-helburuak lortzeko eta diziplina baitako oinarrizko konpetentziak eskuratzeko. Horrenbestez, Europako Parlamentuak eta Batzordeak (2006) gomendatu eta Espainiako
azken bi lege organikoek (2006, 2013) arautu dituzten oinarrizko konpetentziak eskuratzeko eta
hezkuntzaren xedeak erdiesteko bidea zabaltzen da.
1.1.1.– Oinarrizko zehar-konpetentziak.
Oinarrizko zehar-konpetentziak hezkuntzaren ardatz edo zutabeen arabera sailkatzea lagungarria da ardatz bakoitzaren berezitasunak zehazteko, baina kontuan izan behar da ardatz horiek
moldatu eta elkartu egiten direla ekintzak gauzatzean. Ekintza konpetenteak egiteko, ezinbestekoa
da pentsatzen, komunikatzen, elkarrekin bizitzen eta izaten jakitea. Konpetentzia horiek batera eta
bereizketarik gabe baliatu behar dira. Ez dago konpetentzien arteko lehentasun edo hierarkiarik.
Adibidez, ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia ez da gainerakoak baino lehenagokoa,
ezta garrantzitsuagoa ere. Guztiak dira ezinbesteko ekintzarako.
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1) Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia.
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea
da, komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentziak:
a) Hitzezko eta idatzizko komunikazio jariokor, autonomo, sortzaile eta eraginkorrak egitea.
b) Hitzik gabeko kodeak ulertzea eta jarioz, autonomiaz, sormenez eta eraginkortasunez
erabiltzea.
c) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta seguruan erabiltzea, ikasteko, aisiarako, inklusiorako eta gizartean parte hartzeko.
2) Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea da,
ikasitakoa erabili eta beste testuinguru eta egoera batzuetara transferitzea, norberaren ikaskuntza
autonomiaz antolatzeko.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentziak:
a) Informazioa bilatzea, aukeratzea, gordetzea eta berreskuratzea hainbat informazio-iturritatik
(informazio-iturri inprimatu, ahozko, ikus-entzunezko, digital eta bestelakoetatik), eta iturri horien
egokitasuna ebaluatzea.
b) Informazioa ulertzea eta buruz ikastea (pentsamendu analitikoa).
c) Informazioa interpretatzea eta ebaluatzea (pentsamendu kritikoa).
d) Ideiak sortzea eta hautatzea (pentsamendu sortzailea).
e) Baliabide kognitiboen erabilera estrategikoa egitea, ikasitakoa baliatuz eta beste egoera
batzuetara transferituz.
3) Elkarbizitzarako konpetentzia.
Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasun-irizpideekin parte
hartzea da, gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari aitortzen dizkion eskubideak eta betebeharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta guztion onari.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu elkarbizitzarako konpetentziak:
a) Norberaren eta besteren nahiak asebete daitezen uztartzea komunikazioetan; hau da, norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adieraztea eta, aldi berean,
besteren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak adi entzutea eta kontuan hartzea.
b) Taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu komuneko lanetan lankidetzan arituz, pertsonen eta iritzien aniztasunak dakarren aberastasuna aitortuta.
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c) Norberaren portaerak giza eskubideen oinarrian dauden printzipio etikoak eta elkarbizitzaren
oinarri diren gizarte-ohituretatik eratortzen diren arauak betetzea.
d) Gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea.
4) Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia.
Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea da egoera eta testuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur daitezen.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentziak:
a) Ideiak edo proiektuak sortzea eta/edo nork bere gain hartzea, proiektuen plangintza egitea
eta haien bideragarritasuna aztertzea.
b) Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta, beharrezkoa baldin bada, haiek doitzea.
c) Egindako ekintzak ebaluatzea, haien berri ematea eta hobetzeko proposamenak egitea.
5) Norbera izaten ikasteko konpetentzia.
Norberari bizitzako hainbat egoera eta esparrutan sortzen zaizkion sentimenduez eta pentsamenduez hausnartzea eta norberak egiten dituen ekintzez gogoeta egitea, eta, horien gainean
egiten den balorazioari erreparatuta, haiek sendotzea edo doitzea; finean, pertsonaren autorrealizaziorako bidea egitea bere dimentsio guztietan, etengabeko hobekuntzaren bidez.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu izaten ikasteko konpetentziak:
a) Hitzezko eta hitzik gabeko hizkuntza eta hizkuntza digitala autorregulatzea.
b) Ikaskuntza-prozesuak eta norberaren estilo kognitiboa autorregulatzea.
c) Portaera soziala eta morala autorregulatzea.
d) Motibazioa eta gogo-indarra autorregulatzea, erabakiak eta betebeharrak gauzatzeko.
e) Gorputzaren funtzioak, norberaren osasuna eta ongizatea eta gorputzaren irudia
autorregulatzea.
f) Emozioak autorregulatzea.
g) Norberaren kontzeptu eta estimu on eta errealistak edukitzea.
h) Nork bere erabakiak modu autonomoan hartzea eta nork bere gain hartzea norberaren erabakien eta betebeharren ardura.
1.1.2.– OINARRIZKO DIZIPLINA BAITAKO KONPETENTZIAK.
Diziplina baitako oinarrizko konpetentziak eskuratzea beharrezkoa eta ezinbestekoa da norberaren errealizazioa eta garapena erdiesteko, herritar aktiboa izateko, gizarteratzeko eta enplegua
lortzeko, eta, alde horretatik, oinarrizko zehar-konpetentzien parean daude. Biak dira konpetentzia
giltzarri eta elkar elikatzen dute; izan ere, zehar-konpetentzia giltzarrien baliabideak izan behar
ditu norberak diziplina baitako konpetentzia giltzarriak eskuratzeko, eta, aldi berean, diziplina baitako konpetentzia giltzarrien curriculum-arloetako egoeretan barneratuta soilik eskura daitezke
zehar-konpetentzia giltzarriak.
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Diziplina baitako oinarrizko konpetentziek diziplina-matrize bat dute oinarri, eta modu sistematizatuan ikasten dira konpetentzia horiek lortzeko behar diren baliabideak, arlo eta ikasgaietako
adierazpenezko ezagutzen, prozeduren eta jarreren bitartez. Baina, era berean, ikasleek, bizitzan
izango dituzten arazo-egoerei aurre egingo badiete, gainditu egin behar dute ezagutza-diziplina
eta -arloen antolamendu banakatua, eta, horregatik, diziplina guztietako baliabideen osagarritasuna, hau da, diziplinartekotasuna, landu behar dute arazoak konpontzeko.
1) Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia.
Hitzezko eta idatzizko testuak erabiltzea da, euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza
batean edo gehiagotan, bizitzako egoera guztietan egoki, eraginkortasunez eta hizkuntza-aniztasuna errespetatuz komunikatzeko. Horrekin batera, heziketa literarioa lantzea, nork bere burua eta
ingurunea hobeto ezagutzen laguntzeko.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentziak:
a) Hainbat esparrutako hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak, analogikoak zein digitalak, ulertzea eta jarrera kritikoz balioestea, xede pertsonalak, sozialak edo akademikoak erdiesteko.
b) Esparru pertsonal, sozial edo akademikoen berezko hitzezko, idatzizko eta ikus-entzunezko
testuak sortzea, eraginkortasunez erantzuteko askotariko komunikazio-beharrizanei.
c) Hizkuntzen erabilera-arauei eta hizkuntzen sistemari buruzko jakintza erabiltzea hitzezko
eta idatzizko testuak sortu eta ulertzean, komunikazio egoki eta eraginkorrak egiteko.
d) Literatura-testuak interpretatzea eta balioestea, testuen esanahia modu partekatuan eraikita;
eta, horren bidez, mundua ulertzea, literatura-ondarea banako eta taldeko esperientzia sinbolizatzeko modu gisa balioestea, norberaren kultura-nortasuna eraikitzea eta sentsibilitate estetikoa
garatzea.
e) Gure gizartearen hizkuntza- eta kultura-aniztasuna aitortzea eta balioestea, aniztasun horrekiko jarrera ona izateko.
2) Matematikarako konpetentzia.
Jakintza matematikoa erabiltzea bizitzako beharrizanei dagozkien arazoak interpretatzeko,
deskribatzeko, azaltzeko eta horiei erantzuteko, arloaren berezko pentsamendu- eta irudikapen-moduak eta tresnak erabilita.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu matematikarako konpetentziak:
a) Estrategia egokien bidez identifikatzea eta ebaztea eduki matematikoa duten zenbait egoera
problematiko, eta, horrela jokatuta, ingurunea hobeto ulertzeko urratsak ematea.
b) Jakintza matematikoak erabiltzea eguneroko edota zientziaren esparruko egoerei aurre
egiteko, egoera horiek «eredu» bihurtuta; hau da, egoerak termino matematikoetan adieraztea,
ereduari jarraitzea eta emaitzak testuinguruaren barruan interpretatzea.
c) Bizitzaren hainbat esparrutako informazioak, argudioak eta emaitzak interpretatzea eta adieraztea, hizkuntza matematiko egokia erabilita.
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d) Jakintza matematikoak ezagutzea, erlazionatzea, integratzea eta balioestea, egoera bakoitzaren berezko ezaugarriak kontuan hartuta.
e) Arrazoitzeko modu askotarikoak erabiltzea nork bere ondorioak eta horietara iristeko prozesua
justifikatzeko, bai eta gainerako pertsonek aurkeztutako emaitzak modu kritikoan aztertzeko ere.
f) Prozedura matematiko egokiak hautatzea eta erabiltzea errealitatea kalkulatzeko, irudikatzeko
eta interpretatzeko, eta, horren harian, eraginkortasunaren mesedetan erabiltzea informazioaren
eta komunikazioaren teknologiak.
3) Zientziarako konpetentzia.
Zientziaren jakintza eta metodologia modu koherente, bidezko eta zuzen batez erabiltzea testuinguru esanguratsuetan sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta aplikazio zientifiko
eta teknologiko nagusiak erabiltzea askotariko testuingurutan, errealitatea ebidentzia zientifikoen
argitara ulertzeko eta erabaki arduratsuak hartzeko bizitzaren esparru eta egoera guztietan.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu zientziarako konpetentziak:
a) Zientzia-jakintzak egoki erabilita eta arduraz, autonomiaz eta ikuspegi kritikoz hartzea
natura-ingurunearen gaineko erabakiak eta giza jarduerek ingurune horretan eragiten dituzten
aldaketei buruzkoak, eta bizitzako esparru eta egoera guztietan jardutea gisa horretan, norberaren
eta gizartearen bizitza hobetzeko eta ingurunea zaindu eta hobetzeko.
b) Arazo zientifikoak identifikatzea eta dokumentazioko eta esperimentazioko ikerketa txikiak
egitea egoera problematikoak lantzeko, zientzia-jardueraren berezko trebetasunak eta jokabideak
egoki baloratu, erabili eta erakutsita, egoera problematiko horiek konpontzeko eta ebidentziak lortzeko, erabaki arduratsuak hartu aurretik.
c) Sistema eta fenomeno naturalak deskribatu, azaldu eta iragartzea, eta aplikazio zientifiko eta
teknologiko nagusiak aztertzea jakintza zientifikoa modu koherente, egoki eta zuzen batean erabilita testuinguru pertsonal eta sozialetan, errealitatea ebidentzia zientifikoaren ikuspegitik ulertzeko.
d) Zientzien oinarrizko kontzeptuak mundu naturalaren sistemekin eta prozesuekin erlazionatzea, eta horiei zentzua dakarkieten lege, eredu eta teorien bidez antolatzea lotura horiek,
errealitatearen interpretazio zientifikoak eta izaera zientifikorik ez dutenak bereiztea, eta onartzea
zientziak enpirikoki egiazta daitezkeen iragarpenak egiten dituela, zientziaren izaera eta emaitzak
ulertzeko.
4) Teknologiarako konpetentzia.
Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz erabiltzea eta garatzea, jakintza teknikoak eta gainerako adarretako jakintzak era metodiko eta eraginkorrean aplikatuta, interesa duten egoerak
ulertzeko eta konpontzeko edota produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko, eta lortutako emaitzen
berri ematea, hobekuntza-prozesuekin eta erabakiak modu arduratsuan hartzeko prozesuekin
jarraitzeko.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu teknologiarako konpetentziak:
a) Arazo teknologikoak zehaztasunez hautematea eta mugatzea, eta horiek konpontzeko irtenbideak diseinatzea, jakintza teknologikoak eta gainerako jakintza-adarretakoak erabilita edota
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objektuak zein sistemak aztertzeko metodoaren bidez eskuratutako jakintzak baliatuta, irtenbide
horien plangintza eta gauzapena eraginkorra, sortzailea eta lankidetzan gauzatutakoa izan dadin.
b) Ingurune teknologikoko baliabideak testuinguru anitzetan erabiltzea, informazioa egoki aukeratu eta interpretatuta, ingurune horren funtzionamendua ulertzeko eta egungo gizarte teknifikatuko
ohiko arazoak konpontzeko.
c) Irtenbide teknologikoak inplementatzea, eta, horretarako, agirien bidezko plangintza bat
baliatzea, lan metodikoa egitea, segurtasuneko eta ergonomiako arauen bidez hurbiltzea egindako lana eta aurrez ezarritako baldintzak, eta emaitzen eta prozesuaren ebaluazioa egitea,
hobekuntza-zikloak betetzen jarraitzeko.
5) Konpetentzia sozial eta zibikoa.
Nork bere burua, norberaren taldea eta bizi duen mundua ezagutu eta ulertzea da, gizarte-zientzien jakintzak eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz; zientzia horien berezko prozedurak
eta metodologiak erabiltzea, autonomiaz eta herritarrei dagokien arduraz jarduteko bizitzaren
ohiko egoeretan, gizarte guztiz demokratikoa, solidarioa, inklusiboa eta anitza lortzeko bidea
urratzearren.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu konpetentzia sozial eta zibikoak:
a) Norbera banakako pertsona dela eta gizartean beste pertsona batzuekin bizi dela ulertzea,
eta pertsona horiekin lanean aritzea eta antolatzea askotariko ezaugarriak eta xedeak dituzten
taldeetan, maila bat baino gehiagotan (familian, eskolan, auzoan, herrian, nazioan eta gainerako
mailetan).
b) Norberaren gizartea ezagutzea, eta bereziki haren iraganeko eta egungo eraketa, antolamendua eta funtzionamendua; gizartea zer lurraldetan eta nola ezarrita dagoen jakitea, haren
iraganaren kontzientzia hartzea eta gizakien ekintzak gizartean sortzen dituen arazoen aurrean
modu positiboan jarduteko gaitasuna lantzea.
c) Bizi duen inguruneaz jabetzen den herritarra izatea eta egoera hori onartzea, konpromisoa izanda eta elkartasuna adierazita; aintzat hartzea garaiko gizarteetako aniztasun soziala eta
kulturala, eta, bereziki, egungo euskal gizartekoa, eta naturarekin, bere buruarekin eta gainerako pertsonekin harremanetan jartzeko era berrien bila aritzea, gizartea hobetu eta jasangarri
bihurtzeko.
d) Giza eskubideak izatea norberaren bizitzako eta gizarteko ekintzei eta egoerei buruzko iritziak
osatzeko erreferente unibertsala eta norberak herritar gisa dituen eskubideak erabili eta betebeharrak betetzeko erreferentea; eta parte-hartzeko, begiruneko, justizia sozialeko eta elkartasuneko
jokabideak lantzea, balioetan oinarritutako demokrazia gauzatzeko.
e) Iraganean, edo gaur egun, bizikidetza-tentsioak eta -gatazkak izan dituzten gizarte-taldeak,
elkarri eragiten diotenak, historian zehar zer konfigurazio edo egitura izan duten jakitea; eta iraganaren gaineko kontzientzia kritikoa lantzea, etorkizunean egoera horiek konpontzeko prozedura
baketsu eta demokratikoak erabiltzen jakin dezagun.
f) Bizi duten mundua ulertzeko behar dituzten ezagutzak, trebetasunak eta jarrera eskuratzea;
hau da, munduaren alderdi fisikoak, sozialak eta kulturalak, iraganean izandako bizipen kolektiboak eta gaur egungo bizipenak, eta bizitza sozialari dagokion espazio fisikoa ulertzeko behar
direnak, munduan eragile aktibo izateko.
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6) Arterako konpetentzia.
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:
a) Hizkuntza artistikoak adierazteko eta komunikatzeko baliabideak direla ulertzea, haiek norberaren arte-ekoizpenetan erabiltzea, eta hizkuntza horiek obra artistiko eta kulturaletan identifikatzea.
b) Arte-produktuak era pertsonal eta arrazoituan sortzea hainbat egoera eta bizi-esparrutan,
emozioak, bizipenak eta ideiak adierazteko, irudikatzeko eta komunikatzeko.
c) 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.
d) 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.
7) Konpetentzia motorra.
Autonomiaz, izaera kritikoz, sormenez eta adierazkortasunez lantzea norberaren, gainerako
pertsonen eta ingurune fisiko eta kulturalaren jardun-eremu motorreko egoerak, eta jokabide
motorra lantzen laguntzen duten jakintzak, prozedurak eta jarrerak barneratzea, jarduera fisikoa
eta kirola egiteko ohiturak hartu eta, bizimodu osasungarri batean oinarrituta, gorputzaren eta norberaren alderdi fisiko eta emozionalen ongizatea lortzen laguntzeko.
Osagaiak
Honako osagai hauek ditu oinarrizko konpetentzia motorrak:
a) Jokabide motor autonomorako gaitasun eta trebetasun fisikoak lantzea, eta horretarako, ohikotasunez egitea, banaka nahiz taldean, jarduera fisikoak, ludikoak eta kirola, ongizate pertsonala
eta soziala bermatzeko.
b) Jokabide motorra erabiltzea norberaren kultura-nortasuna sendotzeko, herriaren balioak
indartzeko, eta kulturartekotasuna eta intrakulturalitatea onartu eta balioesteko.
c) Gorputza naturaltasunez edo intentzioz erabiltzea komunikatzeko eta sormena, afektua eta
ulermena adierazteko.
d) Eguneroko bizitzan modu kontzientean barneratzea jarduera fisikoaren adierazpen guztiak,
osasuna osotasunean zaintzeko eta hobetzeko eta bizitza orekatua izateko osagai ezinbestekoa
den aldetik, eta hari lotutako alderdi intrintsekoak eta estrintsekoak identifikatzea.
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1.1.3.– OINARRIZKO KONPETENTZIAK FORMULATZEKO PROPOSAMEN DESBERDINEN
ARTEKO ERKAKETA.

UNESCO

EUROPAR
BATASUNA

LOE

175/2007
DEKRETUA
(EAE)

ED 126/2014
(LOMCE)

Ezagutzen
ikastea

Ikasten
ikastea

Ikasten
ikastea

Ikasten ikasteko
konpetentzia

Ikasten
ikastea

Egiten
ikastea

Ekimena eta
ekintzaileespiritua

Autonomia
eta gizarteekimena

Ekimena eta
ekintzaileespiritua

Elkarrekin
bizitzen
ikastea

Konpetentzia
interpertsonal
a eta zibikoa

Gizarterako
eta
herritartasune
rako
konpetentzia

Norberaren
autonomiarako
eta ekimenerako
konpetentzia

Izaten
ikastea
Ama
hizkuntza
Atzerriko
hizkuntzak
Konpetentzia
digitala

Matematika,
Zientziak eta
Teknologia

Kultura-kontzientzia eta
adierazpena

Gizarterako eta
herritartasunerak
o konpetentzia

Gizarterako
konpetentziak
eta
konpetentzia
zibikoak

Autonomia
eta gizarteekimena

Norberaren
autonomiarako
eta ekimenerako
konpetentzia

Hizkuntzakomunikazioa

Hizkuntzakomunikaziorako
konpetentzia

Hizkuntzakomunikazioa

Informazioa
tratatzeko
konpetentzia
eta
konpetentzia
digitala

Informazioa
tratatzeko eta
teknologia
digitala
erabiltzeko
konpetentzia

Konpetentzia
digitala

Matematika

Matematikarako
konpetentzia

Ingurune
fisikoaren
ezaguera
Giza- eta artekulturarako
konpetentzia

Zientzia-,
teknologia- eta
osasunkulturarako
konpetentzia
Giza- eta artekulturarako
konpetentzia

HEZIBERRI 2020
Diziplina
Zeharbaitako
konpetentziak
konpetentziak
Ikasten eta
pentsatzen
ikasteko
konpetentzia
Ekimenerako
eta pentsatzen
ikasteko
konpetentzia
Elkarbizitzarak
o konpetentzia

Gizarterako eta
herritartasunerak
o konpetentzia

Izaten ikasteko
konpetentzia

Hitzez, hitzik
gabe eta modu
digitalean
komunikatzeko
konpetentzia

Hizkuntza- eta
Literatura
komunikaziorako
konpetentzia

Matematikarako
konpetentzia

Konpetentzia
matematikoa
eta
Zientziarako
eta
Teknologiarak
o
konpetentziak

Zientziarako
konpetentzia

Kultura-kontzientzia eta
adierazpena

Arterako
konpetentzia
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Teknologiarako
konpetentzia

Konpetentzia
motorra

