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Lan taldearen memoria 
 

Lan taldea: HEZKUNTZA EMOZIONALA ikasturtea: 2020-2021 

 

1. Sarrera 

 

Kurtso honetako lana izan da  Hezkidetza, Elkarbizitza eta Hezkuntza Emozionala ingurukoa: hasierako 
formakuntza Virginia Seoanerekin, mintegiak, eskuhartze puntualak eta esanguratsuak, Bizikasi ikasmaterial 
berrien zabalkundea, Hezkidetzagunearen zabalkundea,  Jazarpen protokoloa, Hezkuntza emozionala. 

 

Planteatutako helburu bat betetzea kostatu zaigu, lan itzela izan dugulako. “Hezkuntza emozionala II. Ikasleak 
emozioen aurrean” PAMa kostata bukatu dugu. Pandemiak erakutsi digu hezkuntza emozionalaren lanketaren 
beharra eta hurrengo ikasturteetan kontutan hartzeko gaia izan beharko litzateke. 

 

 

2. Taldean ekoiztutako dokumentuak 

 
● Hezkuntza emozionala II. PAMaren diseinua eta baliabide bilketa  
● Hezkidetza eta elkarbizitza Site eguneratzea 
● Eskaera puntualei erantzuteko materialak 

 

 

3. Taldekideek ikastetxeetan egin diren esku-hartze nabarmenenak 

 
● Francisco de Vitoria BHI. “Educación emocional. El profesorado ante las emociones”. Materiales para la 

sistematización en el aula  (6 ordu). Balorazioa: 10. 
● CPEIPS Paula Montal. “Educación emocional. El profesorado ante las emociones”. Materiales para la 

sistematización en el aula (10 ordu). Balorazioa: 10. 
● Koldo Mitxelena BHI. “Hezkuntza emozionala. Irakasleak emozioen aurrean. Gelan sistematizatzeko 

materialak”. 2 saio puntual egin dira eta ez dago baloratuta. 
● Federico Baraibar BHI. “Educación emocional. El profesorado ante las emociones. Materiales para la 

sistematización en el aula”  (6 ordu). Balorazioa: 10. 
● CEIP Judimendi. “Educación emocional. El profesorado ante las emociones” (8 ordu). Balorazioa: 10. 
● Jazarpen protokoloetan sortutako zalantzak eta aholkularitza: Errekabarri HLHI eta Ikas Bidea IPI. 

 
 

4. Prestakuntza ekintzak: taldekideek emandako ikastaro eta mintegiak 

 
● Hasierako formakuntza: “Ongizate emozionala 2020-2021 ikasturtean”. Emalea: Virginia Seoane. Balorazioa: 

8,5. 
● Hezkidetza eta Elkarbizita mintegia (Gasteiz). Saioak on-line eta presentzial aukerekin izan dira. Balorazioa: 8,7 
● Hezkidetza eta Elkarbizita mintegia (Aiara).Saio guztiak presentzialak izan dira. Balorazioa: 8,6  
● Zuzendarien mintegian bi aurkezpen saio. Gaiak: Ongizate Emozionala eta II. Hezkidetza Plana) 
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5. Datorren ikasturterako aurreikusten diren zereginak  

Miguel de Cervantes Ikastetxeak, Berritzeprest-en bidez,  formakuntza eskatu du : “Ikasgelako gatazken eraldaketa 
LHn”. Ez dakigu hori aurrera eramatea posible izango den. 

 


