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GARAPENAREN OHIKO 
ZAINTZA 



 
Zer dakigu giza garapenaz? 



Fases	  de	  desarrollo	  del	  cerebro.mp4	  
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Zer dakigu giza garapenari 

buruz? 
  	  

•  Zein alde dago garapenaren eta 
hazkundearen artean? 

•  Gizaki baten bizitzan zehar noiz 
ematen da hazkunderik azkarrena? 

•  Zeintzuk dira garun azalean garatzen 
diren lehenengo ekintzak? 
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HAZKUNDEA ETA GARAPENA 
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•  Zelulen gorputz-masaren areagotze 
etengabea bai beraien 
gehikuntzarengatik bai eta 
tamainarengatik.

•  Garapena bana ezina da: biak 
ingurune eta faktore genetikoei 
hertsirik daude eta.
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Hazkundea 



•  Zelulen heldutasunaz eta 
ezberdintasunaz ematen da. 

•  Bizitzaren etapa ezberdinei dagokion 
trebezi eta gaitasunen eskuratzeari 
erreferentzia egiten dio. 

•  Aldaketa adierazten duen prozesu 
bat da non eremu guztietan ematen 
den: psikologiko, kognitibo, etiko, 
sexuala, kulturala… antolakuntza gero 
eta konplexuagoa lortuz.
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Garapena
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Hazkundea eta garapena 

•  Hazkunde azkarrena 0-3 urte bitartean ematen 
da

•  Garun azalean garatzen diren lehenengo 
ekintzak ahoa eta eskuekin egiten direnak 
dira.



GOIZTIARTASUNA
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Arreta	  Goiz,arreko	  Taldea	  2015	   10	  

•  Fenomeno ebolutiboa da.
 
•  Haurraren garapen ebolutiboa,  bere adineko haurrena 
baino handiagoa denean ikasle bat goiztiarra dela 
esaten da.

•  Haur goiztiar batek ezagutza edo/eta trebeziak ohi 
baino lehenago beregana edo erakuts ditzake. 

•  Orokorrean, familiak izaten dira beren seme‐alabak 
haien adineko gainerako haurrekiko “desberdinak” 
direla konturatzen lehenak. Gaitasun handien 

  lehen identifikatzaileak izan ohi dira.
  


Goiztiartasuna
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•  Disinkronia deritzo garapenaren alderdi 
ezberdinen (motorean, hizkuntzan, 
emozionalean, sozialean, kognitiboan…) 
artean dagoen garapen ez homogeneoa edo 
desorekatua denean.

•  Sarritan AACC intelektualen ezaugarritako 
bat da.

Disinkronia 



Zer dakigu arreta 
goiztiarraz ?

5 minutu ondokoarekin aurre-ezagupenak 
partekatzeko

	  Arreta	  Goiz+arreko	  Taldea	  2014	  



Zer dakigu arreta 
goiztiarraz ?

•  0-6
•  Haurrak eta familia
•  Nahasteak eta arrisku 
egoera

•  Ahalik eta lasterren
•  Esku -hartze multzoa

	  Arreta	  Goiz+arreko	  Taldea	  2014	  



Herentzia edo ingurumena…
Dilema faltsua
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Garapenari eragiten dioten 
faktoreak 
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Faktore	  gene,koak	  

Faktore	  epigene,koak	  

Faktore	  psikosozialak	  



Faktore genetikoak

Kromosomen eta geneen 
zenbait alterazioek garapena 
baldintza dezakete.
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Faktore genetikoak
 Detekzio goiztiarrari esker:

Alterazio horiek duen pertsonaren eta bere 
familiaren bizitzan duen eragina gutxitzea 
lortuko dugu. 

Adibidez Down sindromea, X frágil sindromea,... 
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Faktore epigenetikoek 
Nerbio sistemaren garapena sekuenziala da.
Genetikoak ez diren, baina obulua 
fertilizatzen den momentutik aurrera eragina 
duten beste faktore batzuk ere badaude. 
Adibidez: 
•  Arazo neurologikoak eragin ditzaketen 
erreakzio kimikoak. 

•  Aipatzekoa da haurdunaldian azido folikoa 
hartzearen errekomendazioa. 

•  Prematuritatea (37 aste baino gutxiago): 
gaur egun garapenaren nahasteren bat duten 
10 umetatik 6-7 prematuroak dira.  

Arreta	  Goiz,arreko	  Taldea	  2015	   18	  



Faktore psiko-sozialak 

Garapenaren lehen etapetan, bai  
esperientziek zein  Inguruneak eragin 
zuzena dute Nerbio sistemaren 
funtzionamenduan,  burmuinaren konexioen 
eraketa kondizionatzen dituztenak baitira..
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Faktore epigenetikoek 
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Binakako lana 


ü  Izan al duzue honelako kasurik gelan?

ü  Nolako erantzunak /estrategiak erabili 
dituzue? 



Erasotzen 
erraza 

Babesa

Erresilientzia
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Ingurumenari erantzuna
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Haurraren 
garapenaren egoera 
objektiboa da.

Erasotzen erraza dena
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Babesa

Babesteko 
faktoreak

Pertsonalak Ingurunekoak 

Haurrek babesa behar dute bizi irauteko, 
inguruko pertsonek eskaini behar dieten babesa. 
Normalean, familiak eskaintzen die behar 
dituzten zaintzak, babesa, maitasuna, 
seguritatea. Baina hau ez da beti gertatzen



Erresilientzia

Ezbeharrei aurre egiteko modua. 

Adibidez: trauma, tragedia, 
mehatxu edo egoera pertsonal/
familiar larri batetik ateratzeko 
daukagun gaitasuna. 
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Denboraldi kritikoak   

	  

Arreta	  Goiz,arreko	  Taldea	  2014-‐2015	   26 

•  Denboran dagoen momentu txiki bati dagokio, 
non gorputzaren eremu espezifiko bat 
estimulazio edo nutriente ezaren aurrean 
ahulagoa den.

•  Denboraldi honetan, neuronen eta haien 
arteko loturen hazkunde handia eta azkarra 
ematen da. Honek, era azkarrean eta 
esfortzu handirik gabe, informazioa 
bereganatzeko, asimilatzeko, ikasteko eta 
errekuperatzeko gaitasuna dakar. 

	  



 
Denboraldi sentikorrak 

	  	  
•  Aprendizairako aukera gehiago izateko 
eremua zabaltzea trebesia berriak gehitzea 
posible izango den.   


•  lehen 10 urteetara arte luzatzen da.

•  Denboraldi honek sinapsi eta zenbait 
ikasketa berriak sortzeko aukera ematen du. 
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Plastizidadea

NEUROPLASTIKOTASUNAri esker, aldaketak eman 
daitezke nerbio sistemaren egituran eta 
funtzioetan. 



Denboraldi kritikoak edo 
sensibleak
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Visión	  y	  audición	  	  

Denboraldi kritikoak edo 
sensibleak



Garapen goiztiarraren une 
kritikoak

Arreta	  Goiz,arreko	  Taldea	  2015	   31	  
Fuente:Gabriel Saitua (mod.) 



Une kritikoen beste adibide 
bat
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Hizkuntzak 
ikastea: 
Adibide gisa



Tasa de retorno de la 
inversión en capital humano
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Gehiago jatikeko
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Bost zenbaki gogoratzeko 

	  

http://developingchild.harvard.edu/index.php/resources/multimedia/interactive_features/five-numbers/ 
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Conexiones neuronales  
nuevas por segundo 



37	  

Edad a la que empiezan a 
aparecer las diferencias  

en vocabulario 
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Probabilidad de presentar 
retrasos en el desarrollo 
cuando los niños/as están 

expuestos a unos 6-7 factores 
de riesgo adversos 
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Probabilidades de tener 
enfermedades cardíacas en adulto 

tras  haber pasado 7- 8 experiencias 
infantiles adversas 
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Por cada dólar invertido en 
programas de calidad en la 

infancia temprana , se  produce un 
rendimiento entre 4/9X 



ZERGATIK ARRETA GOIZTIARRA?
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Zergatik arreta goiztiarra?
•  Ingurunearen garrantzia. 

•  Garapenaren une kritikoengatik.

•  Justizia eta berdintasuna. 

•  HHan eskolatzeak dakartzan onurak.

•  Ez hain nabarmenak diren garapenaren 
zailtasunak.

•  Hezkuntza inklusiboa sustatzea.  

•  Kostua eta onurak
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ARRETA GOIZTIARRA EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

 



Dokumentazioa
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Ezaugarri nagusiak  
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Osakidetza	  	  

Gizarte	  
Zerbitzuak	  Hezkuntza.	  
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Ezaugarri nagusiak 
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0/6 bitarteko haurrak 



BEHAR BEREZIAK DITUZTEN HAURRAK 

Osasun 
beharrak 
Osasun arazoak 

Behar fisikoak 

Behar psikologikoak 

Behar emozionalak 

Arriskukoak… 

Hezkuntza 
beharrak 
Hezkuntza premia bereziak 

Arriskukoak… 

 
 

Gizarte 
beharrak 
Familia beharrak 

Behar sozioekonomikoak 

Zaintza beharrak 

Menpekotasuna 

Arriskukoak… 

Arreta goiztiarreko eredua 
EAEan
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Nahasteak  Arrisku  
biologikoa 

Arrisku 
psikosoziala 

Arreta goiztiarreko eredua 
EAEan

 
 



Garapen nahasteak
•  Adimen urritasuna
•  Urritasun motorea
•  Urritasun sentsorialak
•  Hizkuntzaren nahastea
•  TEA
•  Jokabidearen nahastea
•  Nahaste emozionalak
•  Garapenaren atzerapena
•  Gorputz adierazpenaren nahastea 
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Arrisku biologikoa
•  Prematuritatea,  (batez ere, haurdunaldiak 32 
aste baino gutxiago iraun badu)

•  Pisu baxua jaiotzerakoan (batez ere 1500g 
baino gutxiagokoa izan bada)

•  Anoxia jaiotzerakoan.
•  Amak edo aitak buru gaixotasuna izatea 
edo droga kontsumitzaileak izatea. 

•  Anai-arrebaren batek patologia neurologikoa 
izatea. 

•  Beste aurrekari familiar batzuk
•  Nerbio sistema zentralaren malformazioa, 
kromosomopatiak eta beste malformazio 
dismorfikoak.
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Arrisku psikosoziala

•  Ingurune pobrea, estimulaziorik gabekoa. 
•  Baldintza sozio-ekonomiko kaltetuetan bizi 
diren haurrak. 

•  Bere garapena kaltetu dezakeen zaintza 
falta.

•  Interakzio desegokiak edo eskasak. 
•  Tratu txarrak eta abusuak pairatzen 
dituztenak.

•  Alkoholismoa,drogamenpekotasuna,delinkuentzi
a, prostituzioa. 
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Binakako lana

ü Zer dakigu arrisku egoerei buruz? 
ü Zein informazio izaten du 
tutoreak? 

ü Nola galdetzen zaie gurasoei? 
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ZERTAN ARI GARA? 
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Arreta	  Goiz,arreko	  Taldea	  2015	   57	  

 

Sistema 
artekoak

EVAT
	  

CTIAT

PAINNE
	  

Hezkuntza 
Sisteman



Arreta 
goiztiarraren 
plan markoa

AGT 
taldea

Formazio
a

 
Zertan  ari gara?
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Sarean Hezkuntzan

Erakunde-arteko 
batzordeak

Garapenaren ohiko 
zaintza

Zertan ari gara?



Arreta 
goiztiarreko 
plan markoa 
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HEZKUNTZA sistemaren barruan Arreta 
Goiztiarrarekin zerikusirik duen guztia biltzen 
da PLAN MARKO batean. 



Arreta	  Goiz,arreko	  Taldea	  2015	   60	  

Jarraipen 
protokoloa

  

1. FASEA:   
GARAPENAREN 
OHIKO ZAINTZA 

(GOZ) 

 
HGBE-2 APLIKATZEA 

Eskuratzerik eza edo 
alerta-seinaleen 
presentziarik? 

HGBE-3 APLIKATZEA 

EZ BAI 

2. FASEA:   
DETEKZIO 

ESPEZIFIKOA(GOZ) 

 
PROBA 

ESTANDARIZATUEN 
APLIKAZIOA 

Zailtasunaren adierazle 
esanguratsurik? 

EZ BAI 

ERAGINPEKO GARAPEN 
ARLOEN GAINEKO ESKU-

HARTZEA 

HGBE-5 APLIKATZEA 

BALORAZIO 
PSIKOPEDAGOGIKOA, 

ESKU-HARTZEA ETA 
BIDERATZEA, HALA 

BADAGOKIO 

HAURREN GARAPENAREN 
JARRAIPENERAKO 

PROTOKOLOA 
P

a

u

s

o

a

k 



Haurren Garapenaren Jarraipen 
Protokoloaren Helburuak

1.  Haurren garapena sustatu.

2.  Umeen garapenaren garrantziaz irakasleek 
kontzientzia areagotu.

3.  Garapen ebolutiboaren mugarriak ezagutu.

4.  Esku-hartze goiztiarrak dakartzan onurak 
ezagutu.
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Haurren Garapenaren Jarraipen 
Protokoloaren Helburuak

5.   Irakasle eta gurasoen arteko 
komunikazioa sustatu.

6.   Garapenaren nahasteen detekzio eta 
esku-hartze goiztiarra bultzatu.

7.  Aprendizaiaren mugak identifikatu eta 
ikasleriaren parte-hartze guztia.
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1. Fasea: Haurren garapenaren 
ohiko zaintza

Hau izango litzateke prozesu osoaren lehen fasea. 
Eskala batzuen laguntzaz, tutoreak ume bakoitzari 
buruzko erreflesio bat egitea.
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Haurren garapena behatzeko 
eskalak

1.Hasierako diseinua 

2. Berrikuste panela. 

3. Pilotajea

4. Behin- betiko 
bertsioa
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GARAPENAREN	  OHIKO	  ZAINTZARAKO	  FORMAKUNTZA 

FORMACIÓN	  PARA	  LA	  VIGILANCIA	  RUTINARIA	  DEL	  DESARROLLO	  	    
(GOZ-VRD) 

 

 

 

 

  

HHko 

AHOLKULARITZAK 

ETA HPBko 

AHOLKULARITZAK 

(prestakuntza 

BGNtik, kanpoko 

eta AGTko 

hizlariekin) 

 

BERRIKUSPEN 
PANELA 

PILOTAJEA 

GARAPENA 
BEHATZEKO 

ESKALAK 

GOZerako 
FORMAKUNTZA 

TUTOREAK ETA 

AHOLKULARIAK 

(prestakuntza 

AGTko hizlariekin 

eta arreta 

goiztiarreko 

erreferenteekin) 

EZARPENA 
Edukiak: Garapen normala 

eta alteratua, GOZ, 

Detekzio espezifikoa eta 

esku-hartze programak 

Baterako saioa, 5 orduko 

saio bakarra (150 lagun, 

gutxi gorabehera.)         
Irailak 7 

 

Berritzeguneen aldetik, 2 

orduko saioen bitartez                               

Irailak 2, 3 eta 4 

 

 

EZARPENAREN 

LEHENENGO FASEA    

(2-3 URTE) 2015-1016 

 

EZARPENAREN 

BIGARREN FASEA        

(4-5 URTE) 2016-2017 

 

Edukiak: AGTaren 

MODULUA: Garapen 

normala, alerta-seinaleak 

eta GOZ, eta Detekzio 

espezifikoa 

HASIERAKO 
DISEINUA 

1.bertsioa 

2.bertsioa 

 

3.bertsioa 

 



ESKALEN DESKRIBAPENA
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Haurren garapena behatzeko 
eskalak

•  Arloak 
ü Pertsonala eta soziala
ü Hizkuntza eta 
komunikazioa

ü Pertzepzio-ulermena 
ü Motorra eta fisikoa

•   Eskalak
ü 2 urte
ü 3 urte
ü 4 urte
ü 5 urte 

•  Alerta seinaleak
•  Garapen Goiztiarra



Detekzio espezifikoa 

Detekzio espezifikora? 

•  Bi arlotan  edo gehiagotan bi 
jokabide edo gehiago ematen ez 
badira.


•  Arlo batean hiru jokabide ematen 
ez badira.
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Detekzio espezifikoa
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Helburuak 

Detekzio 
prozesuak hobetu

Ingurune 
naturalean 
balorazioa

Froga 
estandarizatuak

Erabakiak 
hartzea 
erraztu

Beharren 
erantzuna
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Deribazioak

 Arreta Goiztiarra Foru 
aldundia

Balorazio 
psikopedagogikoa

Froga estandarizatuak. 
Espero diren jokabideak agertzen ez badira 

DETEKZIO ESPEZIFIKOA

Garapen Ohiko Zaintzaren bigarren fasea.
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Deribazioari buruzko oharra!
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Askotan, diagnostiko 
prozesu luze eta 
gogorretan sartzen dira 
familiak seme-alabak 
zailtasunak dituenean. 

Eskolak berak deribazioa 
egin aurretik, gutxieneko 
prozesua egin behar da 
eskolan eta profesional 
batzuen iritziak batu 
behar dira. 
	  



Nola erabili eskalak ?
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Hasi baino lehen

1	   •  Item guztiak  irakurri

2	   • Ondo ulertzen dela ziurtatu

3	   • Jarraibide eta gomendioak ondo begiratu

4	   • Behaketak planifikatu.	  

5	   •  Ikasleen datuak bete

6	  
•  Adierazi ea jokabidea agertzen den : Bai ala 
EZ.
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1.  Aplikazio-eremua  

2, 3, 4 eta 5 urteko ikasle 
guztiei. (aurten 2 eta 3 urtekoak 
bakarrik)

2.  Aplikazio-data 

•  4 eta 5 u: azaroaren 1 a eta 
abenduaren 20 bitartean

•  2 eta 3u: otsailaren 1a eta 
martxoaren 15 bitartean.


	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak	  
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3.  Baldintza fisikoak 
zein  ingurunekoak
 
Esparru berezirik izatea Ez da 
beharrezkoa soilik eskailerak 
igo eta jeisteko.
 

 
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 
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4.  Materialak
 Geletan ditugun materialak 
erabiliko dira.

5.  Aplikazioaren ordena 

•  Eskalen egituraren ordena 
jarraitzea ez da 
derrigorrezkoa. 

•  Dena den, arloen behaketa 
ez zatitzea gomendatzen 
da

	  

	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak	  
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6.   Aplikazioaren edukiak

•  Garapenaren Oinarrizko 
lau arloak beteko dira 
betik.

•  Garapen goiztiarrari 
buruzko itemak ez dira 
kasu guztietan beteko.

•  Alerta seinaleak ez 
dira beteteko. 

	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 
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7.  Formatuak

 Hiru izango dira:

•  Banakako alea 
•  Taldekoa
•  Lau ikasturteko alea. 


Kontuz aukeratzerakoan!

 
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 
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8.  Hizkuntza eta 
Komunikazioaren 
behaketa  

Ama hizkuntza kontuan 
hartu

	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 
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9.  Arriskuan dauden 
ikasleen behaketa

 
Ikasleak gaixorik 
badaude, behaketa 
atzeratu Goiztiarrak eta 
adin zuzendua.

	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak	  
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10.  Beste profesional 
batzuen laguntza

11.  Egokitzapenak eta 
saiakerak

 
•  Egokitzapenak: 

laguntza.
•  Jokabide berria: 

irakatsi eta behin edo 
bitan entsaiatu.

	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 




 
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 
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12.  Beste kontu batzuk


•  Jolas sinbolikoa.
•  Giza irudia.
•  “Denbora” kontzeptua.
•  Eguneroko bizimoduko 

kontzeptuak.
•  Menpeko esaldiak 

ipuinetan.
•  Jolas estereotipatua eta 

errepikakorra.
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13.  Beste kontu batzuk


•  Nahikoa da jokabidea 
behin ematea.

•  Item batean,  bi 
jokabide badira, bat 
betetzearekin nahikoa 
da.

•  Adibideak itemak 
ulertzeko dira.

	  
Eskalak erabiltzeko jarraibide 

eta gomendioak 
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Behaketak	  2	  urte-‐6	  hilabete,k	  3	  urte	  bitartean.mp4.mp4	  

Adibide moduan…



Familiaren parte-hartzea
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http://familiahazel1.blogspot.com.es/2012/03/tipos-de-familia-en-la-actualidad.html 

 



•  Ikasturte hasieran informatu.

•  Behaketa egitean zalantzak 
badaude, haiekin argitu.

•  Bukatu ondoren, ondorioak azaldu 
naturaltasun osoz. 
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Familiaren parte-hartzea



Haurren garapenari buruzko, beste 
ikuspegi berri bat izateko garaia 

da
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https://youtu.be/lJoqP9CIkJs 
 



h\ps://www.youtube.com/watch?v=1U-‐N3y3F3VY	  
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