
 

ANEXO I 
ARLOAREN EDO IRAKASGAIAREN URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

EGITEKO TXANTILOIA 
 

 

Urteko/ikasmailako programazio didaktikoa 
 

ikastetxea: 

centro: 
ARALAR BHI 

kodea: 

código: 
012951 

etapa: 

etapa: 
DBH 

zikloa/maila: 

ciclo/nivel: 
3. maila 

arloa/irakasgaia: 

área / materia: 
PLASTIKAKO, IKUSIZKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO HEZKUNTZA 

osatutako arloak/irakasgaiak 

áreas/materias integradas 
 

diziplina barruko oinarrizko 

konpetentzia elkartuak 

competencias disciplinares 

básicas asociadas 

Arterako konpetentzia 

 

irakasleak: 

profesorado: 
Ihintza Larrañaga 

ikasturtea: 

curso: 
2022-2023 

 

Oinarrizko zehar-konpetentziak    

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia     

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia  

3. Elkarbizitzarako konpetentzia  

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia  

5. Izaten ikasteko konpetentzia   

 

helburuak  

objetivos 

1. Arte-hizkuntzen oinarrizko teknikak, baliabideak eta konbentzioak ondo samar ezagutzea eta 

erabiltzen jakitea, teknologia berriek sormen-lanetarako ematen dituzten aukera ugariak aprobetxatzea, 

teknologia horiek artelan konplexuak diseinatzeko eta garatzeko erabiltzea, eta kultura bisualean nagusi 

diren lan eta adierazpenetan identifikatzea eta balioestea.  

2. Gure kulturan diseinuarekin, ikus-entzunezko euskarria duten hedabideekin, eta objektu nahiz formen 

adierazpensistema teknikoekin lotutako ekoizpen artistiko-estetikoko gune eta esparruen berri jakitea, 

eta horien kode espezifikoak ondo ulertzea, mota horretako arte-adierazpenak kritikoki aztertzeko eta 

espresio- eta komunikazio-baliabidetzat erabiltzeko.  

3. Emozioak, sentimenduak, bizipenak, ideiak, eta natura nahiz kultura-inguruneko espazio, objektu eta 

elementuak adierazteko balio duten obra artistiko-estetikoak sortzea, eta horretan, komunikazio-

gaitasunean, pentsamendu kritikoan eta autokonfiantzan aurrera egitea.  

4. Bilaketa, irudimena, baliabide bisualen sormenezko manipulazioa eta antzeko beste trebetasun 

batzuetan oinarrituta, eta ikuspuntu estetiko bati eutsiz, inguruko objektuak transformatzea, egoerak 

problematizatzea eta konponbide ugari proposatzea.  

5. Bakarka nahiz modu kolektiboan proiektu artistiko baten gaineko plangintza egitea, eta, gero, prozesu 

horri buruz gogoeta egitea, lortu nahi den horretan intentzioak, fase bakoitzaren berrikusketak eta 



emaitzen ebaluazio kritikoak duten garrantziaz ohartzeko, eta hori guztia dela eta, talde-lana arduraz, 

tolerantziaz eta besteen iritziekiko errespetuz egin beharra aintzat hartzea.  

6. Produktu estetikoek pertsonen eta gizarteen bizitzan izan dituzten eta dituzten funtzio eta erabilerak 

ulertzea, eta korronte estetikoen, moden eta gustuen bilakaeraz eta oparotasunaz jabetzea, horiek 

guztiek gure balioetan eta munduari nahiz gizakiari buruzko ikuskeretan zer-nolako eragina duten 

ulertzeko.  

7. Artea herri eta kulturen ondare eta identitatearen parte dela aintzat hartzea, eta, ondare oparo hori 

babestea eta sorberritzea helburu hartuta, eta elkartrukeak dakarren aberastasunaz jabetuta, kulturen 

arteko elkarrizketak eta herrien konpartitzen dituzten esperientzia artistikoek egindako ekarpen 

ugariekiko interesa izatea.  

8. Norberarenaz eta gure inguruan nagusi direnez bestelako espresiobide estetikoak errespetatzea eta 

aintzat hartzea, eta horretan, prozesu erreflexibo eta kritikoak martxan jartzea, estereotipo eta 

konbentzionalismoak gainditu, proposamenak egitean erregistroak zabaldu, eta malgutasunez, 

solidaritatez, interesez eta tolerantziaz jokatzen ikasteko.  

 

 

ebaluazio-irizpideak 

criterios de evaluación 

1. Zenbait motatako mezuak sortzeko gai izatea, eta horretan, modu kontzientean erabiltzea bere 
interes espresibo eta komunikatiboekin bat datozen euskarri eta prozedura artistikoak. 
Bere asmoari egoki zaizkion euskarri eta prozedurak hautatzen ditu. 

- Erantzun propioak lantzean, teknologiek ematen dituzten aukerak baliatzen ditu. 
- Materialen birziklapenaren garrantzia eta jarduera horrek dakartzan adierazpen-aukerak 
nabarmentzen ditu bere lanetan. 
- Modu kontzientean eta intentzioz erabiltzen ditu baliabide eta teknika plastiko eta bisualak, mezu 
propioak osatzeko. 
- Azterketa tonalak baliatzen ditu errealitatearen interpretazioak egiteko. 
- Lan-proiektuak modu argian eta duen helburuari atxikita amaitzen ditu. 

2. Zenbait hizkuntza-erregistrok (komikiak, publizitateak...) erabiltzen dituzten euskarri estetikoekin 
lotutako kode espezifikoak ezagutzea eta bere arte-ekoizpenetan erabiltzea. 

- Ahoz edo idatziz arrazoitzen du zergatik erabili diren baliabide plastiko eta bisual 
jakinak askotariko arte- adierazpenetan. 
- Inguruan dituen irudietan erabili diren baliabide teknikoak eta prozedurak bereizten ditu. 
- Hizkuntza erabilienen (komikiaren, argazkigintzaren, multimediaren, zinemaren eta gainerako 
hizkuntzen) ezaugarri propioak bereizten ditu. 
- Loturak egiten ditu kultura bisualeko komunikazio-eremuen artean: komikia, zinema... 
- Hizkuntzen arteko antzekotasunak eta diferentziak hautematen ditu. 
- Gizakien pertzepzioa zabaltzeko moduak igartzen ditu ikus-entzunezko baliabideen erabileran. 
- Egiten dituen lanetan, argiarekin, itzalekin, tonu-balioekin eta gainerako alderdiekin 
esperimentatzen du. 

3. Artelanetan eta berarengandik gertueneko inguruneetan geometriarekin lotutako prozedurak eta 
baliabideak identifikatzeko gai izatea eta bere arte-ekoizpenetan erabiltzea. 

- Loturak egiten ditu inguruan dituen arte-formen eta geometriaren artean. 
- Geometria-trazadura oinarrizkoak egiten ditu, prozedura eta metodo arrazoituak erabilita. 
- Geometriaren baliabideak erabiltzen ditu espazioaren adierazpen edo irudikapenak dakartzan 
arazoei irtenbidea emateko. 
- Eraldaketa geometriko oinarrizko batzuk erabiltzen ditu bere artelanetan. 

4. Ekoizpen estetiko-artistikoaren munduan nagusi diren esparru askotarikoak ezagutzea eta 
balioestea, esparru horiek aldakorrak direla aintzat hartzea, eta kontuan izatea haietan berebiziko 
eragina dutela unean uneko faktoreek (gizarte-aldaketek, garapen teknologikoak, faktore 
ekonomikoek...). 

- Historian baliatu izan diren eta gaur egun lan artistikoak egiteko baliatzen diren espazioen 
antolamenduari buruzko informazioa bilatzen du eta arrazoizko modu batean antolatzen du 
informazio hori. 
- Lan-eremu artistiko eta estetikoen eta gizartearen eskakizunen arteko loturak identifikatzen ditu. 



5. Bere mezuak sortzean, elementu eta baliabide plastiko eta bisualen bidez espresatzeko eta 
komunikatzeko gai izatea. 

- Adierazpen original eta irudimentsuak egiten ditu, eta gero eta lan hobeagoak egiten saiatzen da. 
- Mezuak sortzen eta manipulatzen ditu, lan-prozesuen barnean. 
- Modu kontzientean eta intentzioz erabiltzen ditu baliabide plastikoak –formak, koloreak, 
egiturak, etab.–, mezu propioak osatzeko. 

6. Pentsamendu sortzaile eta originala lantzeko prozesuan aurrera egitea, eta horretan, eskura dituen 
baliabideak erabiltzea bere ideien, sentimenduen eta bizipenen berri emateko. 

- Ekarpen pertsonalak egiten ditu adierazpen-prozesu jakinetan. 
- Aldaketak egiten ditu elementu eta baliabideetan, bestelako esanahiak lortzeko. 
- Irudimena du bere bizipenak eta egin dituen aurkikuntzak adierazteko. 
- Beste pertsona batzuen ideiak bilatzen eta berrerabiltzen ditu, bere sormen-premietara egokituta. 
- Objektuak eta materialak erabiltzeko moduak ikertzen ditu. 

Ingurune fisikoko materialen, objektuen eta egoeren aukera plastikoak eta esanahiak arakatzen ditu. 

7. Bere lanetan material eta tresnak manipulatzeko eta unean-unean sortzen zaizkion arazo estetikoei 
konponbide egokia aurkitzeko gai izatea. 

- Materialak, tresnak, euskarriak eta bestelako elementuak baliatzen ditu adierazteko eta 
komunikatzeko. 
- Ekimenez erabiltzen ditu materialak eta teknikak. 
- Lanak egiteko, irudiak eta objektuak bilatzen eta berrerabiltzen ditu. 

8. Proiektu artistiko bat egiteko prozesuko urratsak planifikatzeko eta garatzeko gai izatea, eta 
horretan, zenbait proposamen egin eta fase bakoitzaren komenigarritasunaren aldeko arrazoiak 
emateko gai izatea. 

- Era logikoan antolatzen eta betetzen ditu egiten dituen artelanetako etapak. 
- Onartu egiten ditu egiten dituen akatsak eta hobetzeko modua direla ulertzen du. 
- Bere lan-prozesuaren gaineko hausnarketa ahozkoak eta idatziak egiten ditu. 

9. Irudi eta artelanetan zenbait esanahi identifikatzeko gai izatea, eta horretan, irudi horiek egin 
dituenaren intentzioa eta testuingurua kontuan hartzea. 

- Balio funtzional eta estetikoak zehazten dituzten ezaugarriak identifikatzen ditu 
objektuetan eta errealitatearen hainbat alderditan. 
- Produkzio artistiko eta bisual jakinen faktore historikoak eta sozialak antzematen ditu. 
- Adierazpeneko soluzioak eta estrategiak hautematen ditu garai eta kultura askotako 
obretan. 
- Obren sorrerako baldintzen eta testuinguruen gaineko alderdiei buruzko informazioa 
bilatzen eta antolatzen du. 
- Inguruan dituen komunikabideetako mezu bisualen helburuak identifikatzen ditu, eta 
mezuari zentzua ematen dioten elementu formalak aztertzen ditu. 
- Proiektu arrazoituak antolatzen eta lantzen ditu, produktu mediatiko jakinak aztertzeko. 

10. Artearen munduan izandako proposamen estetiko ugariak identifikatzen eta elkarrekin lotzen 
jakitea, eta artea historian zehar eta hemen nahiz beste kultura batzuetan aldatuz doan prozesutzat 
interpretatzen jakitea. 

- Artelan askotarikoen ezaugarriak ezagutzen ditu, eta une eta ikuspegi estetiko zehatzen 
barnean interpretatzen ditu. 
- Egoki bereizten ditu irudien adierazpen moduak eta mugimendu artistiko jakinek 
adierazpen modu horiei ematen dieten erabilera. 
- Analisi-eskemak erabiltzen ditu arte-adierazpenak interpretatzeko. 
- Ikuspegi estetikoek historian zehar eta kultura askotarikoetan izan dituzten aldaketak 
ezagutzeko eta aldaketa horien arrazoiak ulertzeko interesa adierazten du. 
- Inguruneko eta Euskal Herriko jarduera artistiko eta kulturalak ezagutu eta horietan parte 
hartzeko interesa ageri du. 

11. Espresiobide eta adierazpen estetiko ugariak identifikatzeko gai izatea, eta den-denak 
aberastasun-faktoretzat hartzea. 

- Onartu egiten ditu bere gustuekin bat ez datozen adierazpenak. 
- Taldean egindako lan artistikoetan parte hartzen du, eta errespetatu egiten ditu besteren 
ekarpenak. 
- Adierazpen original eta irudimentsuak egiten ditu, eta gero eta lan hobeagoak egiten saiatzen da. 
 

 



 

ARAZO EGOERA [Arazo egoera bakoitzaren azken ataza, arazoa eta testuinguararen daturik 

errelenbanteenak agertuko dira.]. 

SITUACIÓN PROBLEMA [Incluirá los datos relevantes del contexto, el problema y la tarea final de cada una 

de las situaciones.]. 

 

1. arazo egoera: IKASGELAK PERTSONALIZATU. Gure ikasgelak nortasunik ez dute. Gureak sentitzen 

ditugu? Gelei nortasuna eman eta gureak egiteko, gutako bakoitza aurkeztu eta gelako nortasuna 
zehaztuko dugu.  
Bakarka, egunerokotasunean egiten dugun ibilbide bat mapa baten bitartez azalduko dugu eta ondoren 
taldeka, gelako arauak eta izaera zehaztuko dituzten infografiak egingo ditugu.  
 

2. arazo egoera:  
 

3. arazo egoera: IKASBIDAIRAKO LOGOA. 4. Mailako ikasbidairako LOGOa sortu beharko dute, datorren urtean salduko 

dituzten produktuetan estanpatzeko. 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoak, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste 

moduren batera antolatuta…]. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de 

aprendizaje…]. 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA. 
 1. Ebaluazioa.  2. Ebaluazioa.  3. Ebaluazioa. 

2 1. ADIERAZPEN PLASTIKOAREN 
OINARRIZKO ELEMENTUAK 

8 2.b. EHUNDURA plastikoak 6 5. MARRAZKETA GEOMETRIKOA 

 Puntua eta lerroa –errepasoa-.  

Planoa.  

Simetria eta plano eraispena. 

 Artelan baten berrinterpretazioa 
erliebean.  

 

 Mosaikoak 

Logoa, ikasbidairako marka sortu.  

3 3. KALIGRAMAK 2 
6. KOLOREA 

6  
2.a. EHUNDURA grafikoak 

 Formak eta esanahiak. Kaligramak.  
 Koloreen harmonia landu.  

  
Ehundura grafikoak. 

a. Izaki fantastikoak: frottage teknika. 
b. Paisaiak: sormenezko ehundura 

grafikoak.   

4 4. MARRAZKETA FIGURATIBOA 

 
Argiak eta itzalak. Bodegoia argazkian.  

Argiluna, bodegoiaren marrazketa.  

4 Arazo egoera: IKASGELAK 
PERTSONALIZATU: MAPA + INFOGRAFIAK. 

  4 Arazo egoera: 4. DBH-ko ikasbidairako 
LOGOaren diseinua.  

12  12  12  

 

  



METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]. 

 

 

Irakaslea, batez ere, ikasleen lana bultzatzeko eta gidatzeko dago. Horretarako oinarrizko 
printzipio metodologiko batzuk kontuan hartuko dira: 
1. Eguneroko lana da nagusi. Ikaslea bere ikasketa prozesuaren protagonista da; bai 

irakaslea bai materiala laguntzaile hutsak izango dira. 

2. Ikasketa gaurkotuak sustatzea. Horretarako ondoko puntuak jarraituko dira: eduki berriak 
gaurkotuak izango dira; ikasitakoaren funtzionalitatea bilatuko da; ikaslearen motibazioa eta 
jarrera baikorra, aurreko ezagutza eta berriaren arteko lotura ezartzeko, ezinbestekoak 
izango dira. 

3. Taldekako nahiz bakarkako lanerako ohitura lortzea norberaren konfidantza, zentzu 
kritikoa, interesa eta sormena bultzatuz. 

4. Esperientzia pertsonalak kontuan hartzen saiatuko da. 
5. Autonomia bultzatzea: ikasleak edukiak barneratzea lortzeaz gain, gure helburua 

ere ikasitakoa besteei transmititzeko gai izatea izango da. 

6. Ordenagailua erabiliko dugu: informazioa Internet bidez indartu, eta zenbait lan 
egiteko. 

7. Museoetara, erakusketetara, antzerkira… joatea. 
8. Ikus-ingurunearen eta gainerakoen   adierazpenen azterketa   kritikoa, pertsonen 

gizartekotzea errazteko asmoarekin.  

9. Egiten ari diren prozesuan beharrezko materiala ekartzeaz arduratuko dira eta 
erabilitako materialak arretaz zaintzeaz, bai ikastetxean izango dutena eta beraiek ekarri 
beharko dutena. 

 
KONFINAMENDU KASUAN 

 
KLASEEN DINAMIKA 
Classroom bitartez egingo da jarraipena. Bertan materialak eta jarduerak argitaratuko dira entrega 
epeak zehaztuz. Eskuz egin beharreko lanetan, ikasleak berak, bere lanaren argazkiak atera eta 
argazki horiek izango dira lanaren jarraipena egiten lagunduko dutenak. Jarduera guztiak 
ebaluatuko dira. 
Ikasleak gelako dinamika jarrai dezan, beharrezkoa denean MEET saioak egingo dira, beharrezko 
azalpenak emateko, jarduerekin laguntzeko, zuzenketak egiteko… 

 
BALIABIDEAK 

 
Erabiliko diren baliabideak hauek izango dira: 

• Teknika bakoitzari dagozkion material desberdinak: euskarri desberdinak (paperak, 
telak, plastikoak…), arkatzak, mota askotako margoak (arkatzezkoak, argizarizkoak, 
akuarelak, tenperak/gouache, pastelak,…) marrazketako erregelak, konpasa, kolak, 
barnizak,… 

• Baliabide digitalak, liburuak, aldizkariak, prentsa… 
• Fotokopiak : Irakasleak prestatutako apunteenak, ariketenak, liburuetakoak… 
• IKT-en erabilera: Ordenagailua, bideo-proiektorea eta ordenagailu gela erabiliko dira batez 

ere. Bideo-proiektorea (azalpenak emateko, irudiak gelan proiektatzeko, ariketen emaitzak 
ikusi eta proiektatuz gainean zuzentzeko, bideoak ikusteko, …) eta chromebook-ak 
(informazioa, irudiak, adibideak, teknika desberdinei buruzko adibideak, bideoak, etab. 
bilatzeko; irudiak tratatzeko programekin lan egiteko, marrazkiak sortzeko programak 
erabiltzeko, etab.) 

• Ikastordu gehienetan, proiektorea erabili ahal izateko, ikasleen ohiko gelak erabiliko dira, 
eta hainbat saiotan, plastika gela ere baliatuko da.  

  



EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko 

probak, galdetegiak, banakako eta taldeko 

lanak, behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, 

ikasgelako koadernoa, portfolioa, kontratu 

didaktikoa…] 
INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN [pruebas orales y 

escritas, cuestionarios, trabajos individuales y en grupo, 

escalas de observación, listas de control, cuaderno de aula, 

portafolio, contrato didáctico…]. 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide 

bakoitzaren pisua eta balioa] 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada criterio de 

evaluación]. 

 

 
Ebaluaketa bakoitzean proposatutako 
jarduera desberdinak zuzendu eta ebaluatuko 
dira: 

• Bozetoak 
• Marrazkiak 
• Esperimentazioa 
• Konponbideak probatzea 
• Ikusizko, ahozko eta idatzizko 

aurkezpenak 
• Eskemak 
• Irudien iruzkinak 
• Ekoizpen artistikoak 
• Galdera sortak 
• Idatzizko probak 

 
Beharrezkoa izango da jarduera guztiak 
egitea, Hauetako bat ez bada egiten, ezingo 
da gainditu ebaluaketa. 

 
Eguneroko behaketa ere ebaluaketarako 
garrantzitsua izango da: 

• Gelan behaketa zuzena. 
• Ahalegina, aurrerapena, ikasitakoaren 

erabilpena. 
• Irakaslearen hobekuntza 

proposamenak. 
• Gelan egindako lana. 
• Etxean egindako lanak. 
• Materialak, irudiak, ..bilatzea, ... 

Nola antolatzen duten lana eta taldea. Prozesuen 

fase ezberdinak. Talde-lanetako inplikazioa 

 

Lan praktikoak eta kontrolak %70 
 

• Kontzeptuak bereganatu eta ulertzea. 
• Aurretik ikasitakoa aplikatzen jakitea. 
• Zehaztasuna eraikuntzetan eta 

emaitzetan. Emaitza eskatutakoarekin 
bat etortzea;emandako bukaera eta 
jarraitutako pausuak. 

• Lanen ideiaren azalpenak eta 
arrazonamendua egiteko gaitasuna.. 

• Autonomia eta erabakiak hartzeko 
gaitasuna. 

• Trebezia teknika bakoitza 
erabiltzerakoan. 

• Marrazketako tresnak eta materialak 
egoki erabiltzea. 

• Teknika, materiala eta prozedura grafiko 
plastikoak erabiltzea. 

• Irudikapen sistemak erabiltzea. 
• Ordenaz eta garbitasunez lan egitea. 
• Txukuntasuna eta aurkezpena zaintzea.  
• Originaltasuna. 

  
Jarrerak %30 

• Errespetuzko jarrera izatea gelakide eta 
irakaslearekiko.  

• Klasean lana egitea eta behar den 
materiala ekartzea. 

• Klasean parte hartzea. 
• Etxeko lanak egitea. 
• Entregatzeko datak errespetatzea. 
• Ikasgaiarekiko interesa izatea. 
• Irakaslearen azalpenak arretaz entzun, 

apunteak hartu eta ulertzea. 
• Gelako eta norberaren materialak 

zaintzea. 
• Gelako garbitasunarekin laguntzea. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta 

egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-

sistema...]. 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y 

metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación…]. 

 

BERRESKURAPEN SISTEMA: 
Ebaluazioa ez gainditzeko arrazoia zein izan den ikusi eta atal hori edo horiek gainditu beharko ditu 
hurrengo ebaluazioan. Adibidez: lan konkretuak, lanak entregatzeko puntualtasuna hurrengo 
ebaluazioan, norberaren jarrera, etab. 



 
Berreskurapena egin ondoren, gainditu ez duten ikasleek, Ekainean ohiko froga egin beharko dute. 
Froga honetan, ikasle bakoitzak kurtsoan zehar gainditu gabeko ebaluazioei dagozkien ariketak egin 
beharko ditu. 

 
Hau gainditu ezean Ez-ohiko froga egin beharko dute: kurtso osoari buruzko froga. 

 
PENDIENTEAK: 

3. DBH-ko ikasleek, 2.DBH-ko Plastika ikasgaia pendiente dutenak, ikasturtean zehar bi lan multzo 

emango zaizkie, epe zehatzetan eginda entregatu beharko dituztenak. Horrela ez badute gainditzen, 

2.DBH-ko Ez-ohiko deialdiko froga egin beharko dute. 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

2.D.B.H ko plastika ikasgaiak asteko saio bakarra dauka talde bakoitzarekin. Hori dela eta oso zaila da 

ikasleekin lanaren jarraipen egoki bat egitea eta lanerako ohitura egoki batzuk sortzea.  

 


