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VII. ERANSKINA 
 
 

PROBA PRAKTIKOAREN EZAUGARRIAK 

 
 

Proba honen bitartez egiaztatu nahi da izangaiek badutela prestakuntza zientifiko nahikoa 
eskatu duten espezialitaterako, adituak direla trebetasun teknikoetan, eta behar besteko 
irakaskuntza-konpetentzia dutela Bigarren Hezkuntzako irakasleen edo Lanbide Heziketako 
irakasle teknikoen kidegoei, dagokionaren arabera, legez eskatzen zaizkien etapa, maila eta 
espezialitateetako talde eta ikasgeletan irakasteko. 

 
Espezialitateko gai-zerrendarekin eta/edo indarrean diren curriculumekin zerikusia duen kasu 

praktiko bat aurkeztuko zaie izangaiei. Atal hauek izan litzake probak: analisirako ariketak eta 
testu-iruzkinak; dokumentu edo emanaldi artistikoak; itzulpen-ariketak; auzi, arazo eta kasuen 
ebazpenak; simulazioak; trebetasun tekniko edo instrumentalen erakustaldia, edo benetako 
egoerekin lotuta dagoen proiektu didaktiko zehatz bat formulatu eta garatzea, ikasgela edo 
ikastetxeko benetako egoera batean erabili ahal izateko. 

 
Atzerriko hizkuntza batean (ingelesez edo frantsesez) dagoen testu bat itzultzeko eskatzen 

duten ariketetan, hizkuntza ofizial bietako edozeinetara (gaztelaniara edo euskarara) egin ahal 
izango da itzulpena. Izangaiak aukeratuko du.  

 
Epaimahaiak erabakiko du hiztegiak erabili ahal izango diren ala ez itzulpenak egiteko, 

bereziki hizkuntza klasikoetan (latinez) idatzitako testuak itzultzeko. 
 
Testu-iruzkinak egin behar direnean, linguistikoak, morfosintaktikoak, estilistikoak eta/edo 

historiko eta/edo literarioak izan ahal izango dira. 
 

Testu-iruzkin literarioen kasuan (testu humanistiko bat, saiakera bat edo kazetaritza-testu bat 
izango da), testuaren ezaugarri kontzeptual eta estilistikoak aztertu beharko dira, bere 
testuinguruan kokatuta, dagokion generoaren arabera. Testu-iruzkin linguistikoetan testuaren 
ezaugarri linguistiko esanguratsuenak aipatu beharko dira. 

 
Hauek eskatu ahal izango dira: dokumentu historikoen analisia eta iruzkina (testua, mapa, 

irudi grafikoa, estatistika, etab.), Artearen Historiarekin erlazionatutako dokumentuen analisia eta 
iruzkina (testua, planoak, dokumentu ikonografikoak, esparru artistikoetako bateko irudia edo 
diapositiba, etab.) eta dokumentu eta problema geografikoen interpretazioa edo ebazpena (testua, 
irudia, planoa, diagrama, estatistika, irudi kartografikoa, etab.).  

 
Zientzia- eta matematika-arloko espezialitateetan, espezialitateko gai-zerrendarekin 

eta/edo espezialitate honetako irakasleek esleituta dituzten etapa eta mailetako curriculumekin 
lotutako gai eta/edo problema eta/edo ariketa eta/edo kasu praktikoak ebaztea planteatu ahal 
izango da. Era berean, beste hauek ere eskatu ahal izango dira: prozesu eta egituren identifikazio, 
analisi eta interpretazioa (adib.: mapak, argazkiak, ebakidura geologikoak, egiturak, prozesu 
biologikoen irudiak eta eskemak…), eskemak eta irudiak egitea, gaurkotasun-gaien inguruko 
iruzkin teknikoak egitea, eta laborategiko, tailerreko, simulazioko edo antzeko praktika bat egiteko 
behar diren elementu eta prozeduren azalpenak (helburuak, materialak, tresnak, lanabesak, 
garapena, ondorioak, segurtasuna…). 
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Lanbide-heziketako espezialitateetako ariketan, eska liteke curriculum horretan bildutako 
eremuekin zerikusia duten proba praktikoak, simulazioak, ariketen ebazpenak, planteamendu 
didaktikoak (erronkak, proiektuak…) edo kasuak garatzea.  

 
Musikaren espezialitatean, konposizio edo/eta interpretazio ariketa bat egitea proposatu 

ahal izango da. 
 

Hezkuntza-arloko esku-hartzearekin lotutako gaia planteatu daiteke, eta kasuaren 
arabera, hauek jaso beharko dira: egoeraren diagnosia, eduki praktikoa curriculumean kokatzeko 
modu egokia, aurretiaz izan behar diren jakintza edo gaitasunak, gai/modulu bereko edo beste 
gai/modulu batzuetako edukien arteko harremana, ikaskuntza-testuinguru zehatz batean jarduteko 
proposamen bat planifikatu eta diseinatzea, inklusibotasunaren printzipioa eta ikasleen 
aniztasunari erantzuteko printzipioa aplikatzea, estrategiak eta baliabide didaktikoak hautatzea, 
teknologia berriak integratzea, kasuan kasuko lanbide-profilari berez dagozkien konpetentzia-
atalekin lotutako zeharkako nahiz diziplinazko konpetentziak edo amaierako gaitasunak garatzea, 
curriculumeko dekretuetan bildu ziren eredu pedagogikoa eta printzipio metodologikoak aplikatzea, 
indarrean diren jarduteko protokoloak erabiltzea, diziplinen arteko lotura, koordinazio didaktikoa, 
tutoretza egitea ikasleekin eta familiekin, lankidetzan aritzea hezkuntzako eta gizarte-alorreko 
agenteekin, bizikidetza eta eskola-giroa, ikasleen eskubide eta betebeharrak, hizkuntzen trataera 
integratua, berariazko hezkuntza-beharrizanei heltzea, segimendua eta ebaluazioa. 

 
Probak aipatutako alderdi edo ariketa bat baino gehiago izango ditu. 
  
Edonola ere, espezialitateko gai-zerrendarekin edota indarrean dauden curriculumekin lotuta 

dauden kontzeptuak jarri beharko dira praktikan ariketa honetan. Ebazpenean, kontuan hartu 
beharko da zein diren kasu horretarako egokien diren irakaskuntza-teknikak eta hezkuntzako 
printzipioak, eta zorrotz bete beharko dira indarrean dauden araudi eta curriculumak, baita 
irakaskuntzako funtzio publikoaren garapenari legez esleitutako funtzioak ere. 

 
Epaimahai bakoitzak, beharrezkoa izango balitz, bitarteko teknikoei, dokumentazioari, erabili 

beharreko materialari eta ariketa praktikoak egiteko alderdi zehatzei buruzko informazioa eman 
ahal izango die izangaiei. 

 

 


