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ESKER ONAK 

Eskerrak eman nahi dizkiet proiektu hau burutzeko laguntza eta motibazioa eman 

didaten guztiei, nire gertukoak barne. Alde batetik, Maider Perez de Villarreali, hau da, 

Gradu Amaierako Lanaren tutoreari, bere inplikazioagatik, profesionaltasunagatik eta 

konfiantzagatik. Bestalde, Itziar Insausti antropologa, hezitzaile eta basoko bainuen 

gidariari, bere pazientziagatik, laguntzagatik, lasaitasuna emateagatik eta sortzen ari 

garenaren parte izaten uzteagatik. Baina, bereziki, bihotz-bihotzez eskertu nahi diot 

ikerketa honetan parte hartu duen haurraren aitari nigan jarritako konfiantzagatik, 

eurengandik jaso dudan ikaskuntza pertsonalagatik, laguntzagatik eta esker onagatik. 



iv 

Adimen emozionala eta naturistikoa hezkuntza premia bereziak dituzten haurrengan 

 

 

Hitzaurrea 

2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, 2010eko 861/2010 Errege Dekretuak 

aldatuak, Gradu ikasketa ofizialei buruzko bere III. kapituluan hau ezartzen du: “ikasketa 

horien bukaeran, ikasleek Gradu Amaierako Lan bat egin eta defendatu behar dute […] 

Gradu Amaierako Lanak 6 eta 30 kreditu artean edukiko ditu, ikasketa planaren 

amaieran egin behar da, eta tituluarekin lotutako gaitasunak eskuratu eta ebaluatu 

behar ditu”. 

 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Haur Hezkuntzako Irakaslearen Graduak, ANECAk 

egiaztatutako tituluaren txostenaren arabera, 12 ECTSko edukia dauka. Abenduaren 

27ko ECI/3857/2007 Aginduak, Haur Hezkuntzako irakasle lanetan aritzeko gaitzen 

duten unibertsitateko titulu ofizialak egiaztatzeko baldintzak ezartzen dituenak arautzen 

du titulu hau; era subsidiarioan, Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak, 2013ko 

martxoaren 12ko bileran onetsitako Gradu Amaierako Lanen arautegia aplikatzen da. 

 

ECI/3857/2007 Aginduaren arabera, Lehen Hezkuntzako Irakaslearen ikasketa-plan 

guztiak hiru modulutan egituratzen dira: lehena, oinarrizko prestakuntzaz arduratzen da, 

eduki sozio-psiko-pedagokikoak garatzeko; bigarrena, didaktikoa eta dizplinakoa da, eta 

diziplinen didaktika biltzen du; azkenik, Practicum daukagu, zeinean graduko ikasleek 

eskola praktiketan lortu behar dituzten gaitasunak deskribatzen baitira. Azken modulu 

honetan dago Gradu Amaierako Lana, irakaskuntza guztien bidez lortutako gaitasun 

guztiak islatu behar dituena. Azkenik, ECI/3857/2007 Aginduak ez duenez zehazten 

gradua lortzeko beharrezkoak diren 240 ECTSak nola banatu behar diren, 

unibertsitateek ahalmena daukate kreditu kopuru bat zehazteko, aukerako irakasgaiak 

ezarriz, gehienetan. 

 

Beraz, ECI/3857/2007 Agindua betez, beharrezkoa da ikasleak, Gradu Amaierako 

Lanean, erakus dezan gaitasunak dituela hiru moduluetan, hots, oinarrizko 

prestakuntzan, didaktikan eta diziplinan, eta Practicumean, horiek eskatzen baitira 

Lehen Hezkuntzako Irakasle aritzeko gaitzen duten unibertsitateko titulu ofizial 

guztietan. 
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Lan honetan, oinarrizko prestakuntzako moduluak, garatutako gaitasunak lan osoan 

zehar nabarmentzen dira. Izan ere, lan honetan garatzen den esparru teorikoa psikologia 

eta zientzia esperimentalen didaktika sailek barne hartzen dituzten terminoak eta 

edukiak ditu euskarri. Era honetan, modulu honetan izandako ikasgaietan garatu diren 

edukien bidez landutakoak eta ikasitakoak lan honetan garatu den esparru teorikoa 

osatzeko oinarrizkoak izan dira, ostean egin den marko enpirikoaren testuinguratzea 

sortzeko onura izan dutenak. Horrela, modulu honetako “Aniztasuna eta erantzun 

psikopedagogikoa” eta “Oinarri psikologikoak: Gizabanakoa eta gizarte ingurunea” 

ikasgaiak, bidea eman dit sakonago ulertzeko kontzeptu tekniko batzuk eta kontzeptu 

horien garrantzia eta eragina. Ikasgaiei esker nire Gradu Bukaerako Lanean landutako 

kontzeptu batzuk hobeto ulertu ahal izan ditut. 

 

Didaktika eta disziplinako moduluari esker ikasgela orotan dagoen barneko aniztasuna 

kontuan hartzeko garrantzia ikasi dut, honekin batera ikasgela barruan ikasleen adimen 

emozionala eta naturistikoa lantzeko garrantzia jakiteko aukera eman digu. Orobat, 

Euskal Autonomia Erkidegoko curriculumean azaltzen diren eduki eta helburuak 

egokitzeko orduan, hezkuntza naturistikoarekin eta emozionalarekin loturiko beste 

hainbat helburu eta gaitasun landu ahal direla eta landu behar direla ohartu naiz. Eduki 

horiek ikasleek maila bakoitzean garatu eta landu behar dituzten gaiak adin eta garapen 

kognitiboaren uneari egokituak izan behar direla kontuan hartzeko balio izan dute, 

holako ezagutzak atal praktikoan jorratzeko momentuan erabili direlarik. 

 

Era berean, Practicum moduluak bide eman dit teorian ikasitako guztia benetan 

praktikan jarri eta egiaztatzeko. Honi esker, konturatu naiz naturak guregan duen eragin 

zuzena, askotan, ez da aintzat hartzen, bere garrantzia ez dela balioesten eta eskoletan 

lan handia dagoela naturarekiko konexio enpatikoa lortzeko. Izan ere, gizakiok 

gainontzeko gizakiekin baita naturarekin ere indartu beharreko errespetua eta 

ongizatea oharkabean pasatzen da, curriculumeko beste eduki batzuei garrantzia 

emanik. Honekin batera, nire hirugarren eskola praktiken aldia lan honen ideia eman 

zidan, hezkuntza holistiko baten bidez emozioak lantzeko dagoen beharraz jabetuz. 
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Beste alde batetik, ECI/3857/2007 Aginduak ezartzen du, Gradua amaitzerako, ikasleek 

gaztelaniazko C1 maila eskuratuta behar dutela. Horregatik, hizkuntza gaitasun hau 

erakusteko, gaztelaniaz idatziko dira “Introducción”, “Justificación, objetivos y 

estructura del trabajo” eta “Conclusiones y cuestiones abiertas” atalak, baita hurrengo 

atalean azaltzen den laburpen derrigorrezkoa ere. 
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Laburpena 
 

Gaur egungo hezkuntza-sisteman, egozentrismoan oinarritzen den kontzepzio 

indibidualistaren alde egiten dugu, eta ez dakigu zer onura ekar ditzakeen osotasunean 

oinarritutako ezagutzak, osotasuna gizabanako, gizarte eta natura gisa ulertuta. Azken 

batean, ezagutza holistikoagoa. Hori dela eta, proiektu honen helburu orokorra izan da 

hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen artean lehen aldiz txertatzea basoko 

bainuen terapiak hezkuntza-sisteman estatu-mailan, helburu terapeutiko eta 

hezigarriarekin. Horretarako, lau kideko familia batek parte hartu zuen, aitak eta haren 

hiru seme-alabek, eta haiekin aurrera eraman da proposatutako proiektua. Era berean, 

saioak amaitzean, galdetegi egokitu batzuk egin zitzaizkien, horietan izandako eragina 

kualitatiboki eta kuantitatiboki aztertzeko. Horren arabera, norberaren eta taldearen 

ongizatean eta familian sortutako sinkronian izandako eragin positiboa egiaztatu ahal 

izan zen. 

 

 
Hitz gakoak: AEN; natura; adimen emozionala; baso bainuak; garapen integrala 

(holistikoa) 

 

Resumen 
 

En el sistema educativo actual, nos decantamos habitualmente por una concepción 

individualista que se basa en el egocentrismo que ignora los beneficios que podría 

acarrear consigo un conocimiento basado en la totalidad, la totalidad entendida como 

individuo, sociedad y naturaleza. En definitiva, un conocimiento más holístico. Es por 

ello, que el objetivo general de este proyecto ha sido el de insertar por primera vez a 

nivel nacional las terapias de baños del bosque en el sistema educativo en el alumnado 

con necesidades educativas especiales, con fin terapéutico y educativo. Para ello, 

participó una familia de cuatro miembros, el progenitor y sus tres hijos, con los cuales 

se ha llevado a cabo dicho propósito. Así mismo, al finalizar las sesiones, se les 

formularon diferentes cuestionarios adaptados para analizar de una forma cualitativa y 

cuantitativa el efecto ocasionado en ellos. En virtud de ello, se pudo comprobar el 

impacto positivo ocasionado en el bienestar a nivel personal y grupal, y en la sincronía 

creada a nivel familiar. 
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Palabras clave: TEA; naturaleza; inteligencia emocional; baños del bosque; desarrollo 

integral (holístico). 

 

Abstract 

 
In the current educational system, we usually opt for an individualistic conception that 

is based on egocentricity which ignores the benefits that a knowledge based on the 

totality could bring, the totality understood as individual, society and nature. In short, a 

more holistic knowledge. That is why the general objective of this project has been to 

insert for the first time at the national level forest bath therapies in the educational 

system in students with special educational needs, for both therapeutic and educational 

purposes. For this, a family of four participated, the father and his three children, with 

whom this purpose has been carried out. Likewise, at the end of the sessions, different 

adapted questionnaires were formulated to analyze in a qualitative and quantitative 

way the effect caused in them. By virtue of this, it was possible to verify the positive 

impact caused on well-being at a personal and group level, and on the synchrony created 

at the family level. 

Keywords: Autistic Spectrum Disorder;nature;emotional intelligence;forest baths; 

holistic (holistic) development. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“...a whole atom is part of a whole molecule, and the whole molecule is part of a whole 

cell, and the whole cell is part of a whole organism, and so on. Each of the entities is 

neither a whole nor a part, but a whole/part. A holon” / “...todo átomo es parte de toda 

molécula, y toda molécula es parte de toda célula, y toda célula es parte de todo un 

organismo, y así sucesivamente. Cada una de las entidades no es ni un todo ni una parte, 

sino un todo/parte. Un holón o fractal” (Wilber, 2000). 

 

La sociedad del siglo XXI es hasta la fecha sin ninguna duda, el colectivo con más 

tendencia a estar conectado socialmente. Toda conducta depende de las relaciones 

sociales, del bienestar propio, de las emociones, de la interconexión inmensurable del 

bienestar de otros seres humanos y de la propia sociedad en su totalidad, tomando estos 

factores gran importancia en la esencia propia de cada ser. A día de hoy, entendemos 

muchas veces el conocimiento sobre el sistema educativo como el efecto y acción de 

conocer los hechos o la conciencia que una persona obtiene a través de la experiencia o 

de la educación. De este modo, nos decantamos habitualmente por una concepción 

individualista que se basa en el egocentrismo que ignora los beneficios que podría 

acarrear consigo un conocimiento basado en la totalidad, la totalidad entendida como 

individuo, sociedad y naturaleza. En definitiva, un conocimiento más holístico. 

El desarrollo emocional o afectivo se va desarrollando en el cerebro del niño desde que 

nace, como señaló Haeussler (2000, 55): “siendo un proceso mediante el cual los niños 

construyen su yo (su identidad), su autoestima, su libertad, su seguridad, su autonomía, 

la confianza en uno mismo” y en la comunidad que lo rodea. Desde edades muy 

tempranas los niños desarrollan rápidamente una extensa cantidad de habilidades 

motoras, cognitivas y comunicativas, las cuales van desarrollando de manera gradual y 

sucesiva a lo largo de los años, en base a sus vivencias e inquietudes, sus interrelaciones 

con otros seres y el “input” que estos pueden crear a lo largo de la vida, y que siempre 

se pueden mejorar, desde una perspectiva holística. A su vez, desarrollan otras 
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habilidades, como la aptitud de demostrar y de saber expresar los sentimientos u 

emociones. 

¿Nos hemos preguntado alguna vez el gran papel que tienen las emociones en nuestro 

día a día, en nuestra propia paz mental y bienestar? Y aún más, ¿en la de los más 

pequeños? Ahora es el momento idóneo para pararnos a pensar en ello y observar lo 

verdaderamente importante, que es, el sentirse bien con uno mismo y encontrar su 

propia felicidad y serenidad. Por ello es importante, trabajarlo con la mayor naturalidad 

y relevancia posible en el ámbito educativo, “ya que las emociones juegan un papel 

fundamental en nuestro desarrollo como personas, desarrollándose progresivamente 

desde los primeros meses de vida” (González Barrón & Villanueva Badenes, 2014, p. 44), 

contribuyendo a lograr un nivel alto de autoestima y confianza. Los niños y niñas 

aprenden constantemente del entorno, construyendo el significado de sus experiencias 

emocionales a partir de sus interacciones con las personas que los cuidan, construyendo 

un bagaje socio-emocional que les acompañará durante toda su vida. 

Nuestro papel como docentes y educadores es apoyar al alumnado en su proceso 

educativo desde el aula, y fuera de ella analizando y empatizando tanto su situación 

personal, social y familiar, así como, el entorno en su totalidad y tener en cuenta las 

necesidades particulares de cada uno de ellos, con el fin de ayudarles a desarrollar su 

esencia basada en sus intereses y necesidades. También en el mismo proceso educativo 

debemos fomentar la empatía y la gratitud de cada uno de ellos hacia la vida, hacia la 

naturaleza y hacia la sociedad de la que forman parte, procurando crear así una 

educación holística propia de una pedagogía sistémica, que se enfoca en el holón, y no 

sólo en las partes. 

¿Hasta qué punto nos puede beneficiar la naturaleza en una educación más holística? 

Es decir, en una educación que tiene en consideración no sólo al individuo, desde una 

perspectiva egocéntrica, sino al bienestar de la sociedad, del entorno en este caso de un 

niño y del entorno medioambiental, de la naturaleza. Como diría Sogyal: 

“Piensa en un árbol ... un objeto claramente definido ... Pero cuando miras más de cerca 

el árbol, verás en última instancia que no tiene existencia independiente. Cuando lo 

contemples, encontrarás que se disuelve en una red extremadamente sutil de relaciones 
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que se extiende por todo el universo. La lluvia que cae sobre sus hojas, el viento que lo 

mece, el suelo que lo nutre y lo sostiene, todas las estaciones y el clima, la luz de la luna 

y la luz de las estrellas y la luz del sol, todo forma parte de este árbol ... Descubrirás que 

todo en el universo ayuda a que el árbol sea lo que es; que no puede en ningún momento 

aislarse de otra cosa ... " (Sogyal Rimpoché, 1992, p.62) 

El objetivo general de este proyecto piloto, que comenzó a finales del mes de 

Septiembre de 2020 y terminará a principios de Enero de 2021, ha sido el de insertar y 

dinamizar las terapias de baños del bosque en Euskadi, como una actividad con fines 

terapéuticos y educativos que se lleva a cabo en terrenos forestales arbolados. Hasta el 

momento, la terapia de baños de bosque se había aplicado en la población en general, 

o en asociaciones de personas con enfermedades mentales como AVIFES (Asociación 

Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) tal como se explica en el 

estudio realizado en Busturialdea (Baños de bosque. Impacto en la salud de las personas 

con enfermedad mental, 2019). Sin embargo, nunca se había aplicado a niños y niñas 

con necesidades educativas especiales, como es este caso, en que el niño objeto del 

estudio, estaba diagnosticado con TEA (Trastorno del espectro autista). La hipótesis de 

partida era que los baños de bosque podrían proporcionar efectos beneficiosos en la 

salud física y mental del infante; no obstante, siguiendo el enfoque holístico, se 

consideró que la familia también debería realizar esta terapia. Durante el transcurso del 

proyecto se han analizado y regulado los efectos ocasionados sobre el bienestar físico, 

mental y social, y a su vez, el bienestar general familiar a través de terapias de bosque 

tanto para el alumno como para sus familiares, quienes dos meses antes habían sufrido 

la pérdida de su madre, generando este hecho unas consecuencias devastadoras en el 

núcleo familiar. 
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1.JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO. 

 
1. 1. Justificación 

 

En todo proceso educativo desde una perspectiva holística, resulta primordial que en la 

escuela se trabajen una serie de conocimientos y competencias básicas que los niños 

puedan interiorizar, desarrollar y trabajar a lo largo de la vida. Esto se puede observar 

en el apartado sobre autorregular las emociones del currículo de la educación básica de 

enseñanzas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Heziberri, 2020). La 

autorregulación emocional radica en tomar conciencia de los sentimientos y emociones 

personales, los cuales pueden ser tanto positivos como negativos, y así mismo, en saber 

gestionarlos de forma que contribuyan al equilibrio emocional personal, al 

entendimiento de los sentimientos de los demás (empatía) y a su vez, a la necesidad 

para aprender y actuar de forma constructiva. Por ello, si educamos en emociones, 

enseñando al niño a autorregular sus emociones, llegará a identificar con exactitud y con 

su nombre propio los sentimientos y emociones, siendo este primer paso, muy 

importante para una adecuada gestión emocional a lo largo de la vida. 

 
En consecuencia, el niño que sabe autorregular sus emociones no las reprime, sino que 

examina aquellas que pueden ser nocivas para sí mismo o para su entorno. Es ahí donde 

radica el control de los impulsos, la aceptación de la frustración y el aplazamiento de la 

satisfacción, que entre otras, se tratan de conductas imprescindibles para una vida 

futura plena y significativa. 

 
En este punto nos podríamos plantear la siguiente cuestión: ¿No debería insertarse 

dentro del currículo escolar una asignatura que profundizara en el bienestar, la 

autonomía y la confianza individual y colectiva? Porque si las emociones nos van a 

acompañar toda la vida, sería incluso más importante su conocimiento y gestión, que el 

conocimiento de ciertos contenidos disciplinares que no influyen tanto en conseguir una 

vida personal satisfactoria y plena. 
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A través de la educación holística, el alumnado podría llegar a encontrar su identidad y 

el significado y sentido de su vida a través de la conexión con sus compañeros y 

compañeras, con la comunidad de la que forma parte, el mundo natural, generando 

valores como la compasión y la paz, y sembrando la semilla para un cambio hacia una 

sociedad más equilibrada y preocupada por el prójimo. 

 
Cabe destacar, que siendo una condición innata (biofilia) o adquirida, está claro que sí 

hay evidencia científica que el contacto desde niño con el medio natural, estimula o 

refuerza este vínculo. Las experiencias en la Naturaleza durante la infancia parecen ser 

una variable decisiva en la conformación de actitudes y los comportamientos 

ambientales de los niños y adultos (Orioli, 2017). 

 
Bajo esta perspectiva holística, durante la elaboración del Prácticum III, tuve la 

oportunidad y la suerte de estar presente en todas y en cada una de las sesiones que 

entraba la especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) al aula. Gracias a lo analizado 

dentro del aula en estas sesiones pude percibir la excesiva necesidad que existe hoy en 

día en el sistema educativo para trabajar con el alumnado el Área de Educación Socio- 

Emocional, fomentando el crecimiento personal y la inteligencia emocional en cada uno 

de ellos. Desde mi criterio personal, no existe nada más esencial en el recorrido 

educativo de un alumno o alumna que llegar a descubrir la disciplina o arte que se ajusta 

en su particular combinación de inteligencias, ya que las mentes de cada niño y niña 

presentan notables diferencias entre ellos, lo cual supone un reto y una riqueza. Por ello, 

considero que el sistema educativo debería de estar diseñado de tal forma que fuera 

sensible a estas diferencias. En vez de ignorarlas y de suponer que todos los individuos 

tienen (o deberían de tener) el mismo tipo de mente, deberíamos intentar cerciorarnos 

de que toda persona reciba una educación que acreciente su propio potencial 

intelectual. 

 
1.2. Objetivos. 

 
 

Antes de comenzar con el marco teórico y práctico del presente proyecto, resulta 

primordial concretar desde un principio el objetivo principal que se desarrolla en este 
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Trabajo de Fin de Grado. Cabe destacar que el objetivo general se define en virtud del 

nivel de desarrollo específico y de la formación recibida por los niños y niñas, que a su 

vez depende del diagnóstico emitido para cada caso en particular. En base a ello, el 

objetivo que me he planteado inicialmente es desarrollar la inteligencia emocional y 

naturalista en niños y niñas con necesidades educativas especiales a través de los Baños 

del Bosque, mediante un estudio de caso. Dentro de este objetivo general, se 

encuentran los siguientes objetivos específicos: 

 
I. Estudiar el campo de las emociones, analizando el ámbito de la educación 

emocional. 

II. Identificar y examinar los principales aspectos de la inteligencia emocional. 

III. Definir las habilidades y competencias necesarias para gestionar la inteligencia 

emocional. 

IV. Analizar los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, para conseguir un 

desarrollo integral de acuerdo a sus habilidades y competencias necesarias. 

V. Examinar las principales competencias personales y sociales, buscando su 

estudio, comprensión y aplicación en el día a día. 

VI. Definir y comprender nuestras emociones tanto positivas como negativas, 

haciendo frente a las negativas, mejorando la motivación y confianza. 

VII. Reconocer de forma empática las emociones en los demás y crear lazos de 

empatía para lograr resultados positivos. 

VIII. Entender la gratitud hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida/la 

naturaleza. 

IX. Presentar una propuesta pedagógica y terapéutica conducida al desarrollo de 

competencias emocionales mediante la naturaleza, en este caso, aplicada a un 

niño con necesidades educativas especiales. 

 
1.3. Estructura del trabajo. 

 

Este Trabajo de Fin de Grado está compuesto por dos secciones principales. Para 

comenzar, se realizará una introducción al tema, justificando la elección del mismo, 

esclareciendo concisamente los objetivos de dicho proyecto y la estructura del mismo. 
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En primer lugar, se presenta el marco teórico, el cual detalla información sobre 

conceptos generales, que derivan a otros más específicos. Esta sección concreta los 

detalles acerca de diferentes ramas de conocimiento y referentes sobre los que se 

asienta la segunda parte, la parte empírica, donde se ha llevado a cabo el estudio del 

presente trabajo. Dentro del marco teórico, por consiguiente, se hablará sobre la 

importancia de trabajar la inteligencia emocional en el ámbito educativo con el fin de 

fomentar un correcto desarrollo evolutivo (tempranamente), la inteligencia emocional, 

social y las inteligencias múltiples, la psicología positiva, la inclusión y por último, la gran 

importancia y necesidad que tiene todo lo propuesto anteriormente en niños y niñas 

con necesidades educativas especiales, concretamente, en un niño diagnosticado de 

trastorno del espectro autista (TEA). 

 
En lo que a la parte empírica y metodológica se refiere, se analizarán en profundidad los 

efectos ocasionados sobre el bienestar físico, mental y social, y al mismo tiempo, el 

bienestar genérico obtenido a través de las terapias de baños de bosque en la familia a 

la que se ha dirigido dicho proyecto. De este modo, se ha procurado que esta familia 

consiga gestionar de manera individual y autónoma los sentimientos y emociones que 

hayan ido surgiendo a lo largo del proyecto. 

 
Para terminar con el estudio, se mostrarán unas conclusiones y se analizarán cuestiones 

abiertas respecto al presente proyecto. 

 
Finalmente, se citará la bibliografía utilizada, y se mostrará la sección de anexos, que 

engloba el material didáctico diseñado y utilizado para la elaboración de dicha propuesta 

de intervención. 
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2. MARKO TEORIKOA 
 

Marko teorikoa Gowin-en UVEaren diseinua jarraituz (González, 2004) egituratu dut. 

Bertan jorratu diren kontzeptuak ondorengoak dira: munduko ikuspegia, filosofia, 

teoriak eta printzipioak. (Ikus 1. Eranskina) 

 
2. 1. Munduko ikuspegia 

 

Autismo hitza grezierazko “autos” hitzetik dator, "norbera" edo "bere baitan" esan nahi 

duena. Hitz honen lehen erabilera Leo Kanner Austriar medikuari eman zaion arren, 

Eugene Bleulrer psikiatrak asmatu zuen 1911. urtean, termino hau, American Journal of 

insanity liburuki batean ageri da, sintoma psikotikoak zituzten gaixo psikiatrikoei 

erreferentzia egiteko (Happé, 1998). 

Hala ere, autismo hitza ez zen medikuntzako literaturan 1911 arte erabili. Urte horretan, 

Paul Eugen Bleuler psikiatra suitzarrak termino hau erabili zuen eskizofreniaren berezko 

aldaketa bat aipatzeko, kanpoko errealitatetik urruntzea zekarrena. Bleulerrek, 

eskizofrenian sakonki interesatuta, hasierako esanahia erabili zuen paziente 

eskizofrenikoek beren baitan itxita, kanpoko mundu emozionaletik isolatuta, bizitzeko 

zuten joera nabarmena adierazteko (Bleuler-k aipatua, 1950). Hizkuntza medikoan 

ohikoa den bezala, lokuzioa greziera klasikotik dator. "Autos", norberak esan nahi du; 

"ismos", egoteko moduari dagokio. Autismotzat jotzen zen norberaren baitan itxita 

egotea, sozialki isolatuta. Hala ere, hitzaren jatorrizko erabilera ez zetorren bat zehazki 

hiru hamarkada geroago hartuko zuen esanahiarekin, eta gaur egun jarraitzen 

duenarekin. 

Aipatzekoa da gaur egun autismoaren espektroko nahasmenduak (AEN) deitzen 

dugunari buruzko lehen deskribapenak, garrantzitsutzat jotzen direnak, Leo Kanner 

(1943) eta Hans Asperger (1944) argitalpenei dagozkiela. Hala ere, ez dago zalantzarik 

egile horiek identifikatutakoen antzeko ezaugarriak dituzten banakoak beti egon direla. 

Arrazoi honengatik, gizateriaren historian zehar igarotako arrasto ugari berreskuratu 

daitezke. 
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Jack E. George-k esan zuen moduan, hogeigarren mendearen hasieran gaitasun 

ezberdinak zituzten haur gehienak "atzeratuak" bezala sailkatzen ziren, autismoa 

existitzen ez zela iradokiz. Hala ere, beti egon dira istilu emozionalak dituzten ikasleak. 

Duela urte batzuk "arazotsuak" zirela esaten zitzaien. Beti izan ditugu ikasle 

dislexiadunak, eta, urte askotan, irakurtzeko ezgai gisa etiketatzen ziren, “Johnnyk ezin 

duelako irakurri" liburuan genuen mailara (E. George, M.A., 2009, 6. or.) 

Historian zehar, Autismoaren Espektroko Nahasmenduak (AEN) dituzten pertsonekiko 

ikuspegiak eta haiek jasotako arretak aldakuntza ugariak eraiki ditu. Gaur egun, 

autismoaren espektroko nahasmenaren jatorriari eta izaerari buruzko galdera asko 

daude. Revièrek (2001) honako hauek adierazi zituen garaiaren arabera: 

1943tik 1963ra bitartean, autismoa nahasmendu emozional larritzat hartzen zen, 

potentzialki normalak ziren haurrengan, zeinen hezkuntzan ohiz kanpoko harreman 

afektiboek eragindako gatazka emozionalen ondorioak zituzten. 

1963tik 1983ra bitartean, nahasmendu kognitiboa izatera pasatu zen, baina ez zen 

aurkitu asaldura kognitibo espezifikorik, berez, sindrome hau definitzen duten funtsezko 

ezaugarriak azaltzea ahalbidetzen zuenik. 

Azkenik, neurogarapenaren nahasmendu bat izatera pasatu da, profil ebolutiboak 

bereizgarri dituzten nahasmenduen espektro zabal batean agertzen dena (Brioso, 2012; 

"Trastorno del espectro autista (TEA)", 2016) 

 

2.1.1. Adimen emozionala 
 

Adimen soziala eta emozionalaren teoriak funtsezkoak izango dira proiektuan gure 

neurtzaileak definitzerakoan, proiektuaren zati enpirikoan GQ-6rekin egindako 

inkestak ikus daitezkeen bezala. 

 
Adimen terminoa gaitasun, trebetasun edo ezagutza multzoa da, edota gizakiak dituen 

talentu multzoa. 

Talentu horiei esker, gizabanakoa inguruko ingurunearekin erlazionatu daiteke, baita 

arazoak konpontzeko gaitasuna garatu ere. "Adimena arazoak konpontzen edo giro 

kultural batek edo gehiagok baloratzen dituzten produktuak sortzen laguntzen duen 
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gaitasun handitzat jotzen du" (Prieto eta Ballester, 2013, 30. or.). Gainera, adimenari 

esker, gizabanakoak gai dira arazo horiek konpontzeko erantzun sortzaileak emateko, 

hau da, ez dira konformatzen erantzun errepikakorrak ematearekin, baizik eta gatazka 

berari ebazpen ugari ematen dizkiote; ebazteko gaitasun horri esker, gizabanako 

desberdinek askotariko erantzunak eman diezazkiokete arazo berari (Ander – Egg, 

2007). 

Honek, gainera, berezko osagai bat du, baina, aldi berean, estimulatu eta garatu egin 

daiteke, hau da, "Banako bakoitzean emandakoa edo sortzetikoa dena eta 

eskuratutakoa modu berezian konbinatzen dira, unitate biologiko/kultural batean" 

(Ander – Egg, 2007, 91. or). 

Howard Gardnerren Adimen Anitzen teoriaren arabera, adimena ez da soilik bat, 

orokorra, baizik eta zortzi multzo desberdinetan banatzen da, non adimenak 

independenteak diren baina, aldi berean, elkarrekin erlazionatzen dira. Bere teoria 

berritzailea, adimenaren ikuspegi tradizionaletik guztiz aldendu zen, eta berarentzat, 

adimenaren definizioa hauxe da: "trebetasun orokor bat da, maila desberdinetan, 

gizabanako guztietan dagoena, eta bereziki garrantzitsua eskolan emaitza onak 

lortzeko" (Gardner, 2011, 166. or.). 

Honekin batera, Salowey eta Mayerrek adimen emozionala definitu zuten modu 

honetan: "Norberaren eta besteen emozioak hautemateko, asimilatzeko, ulertzeko eta 

erregulatzeko trebetasuna, hazkunde emozional eta intelektuala sustatuz. Horrela, 

informazio hori erabil daiteke gure pentsaera eta portaera gidatzeko ". Adimen 

emozionala hainbat puntutatik sailkatzen duen Golemanen Adimen emozionala izeneko 

liburuaren arabera, norbere burua motibatzeko gaitasuna oso adibide ona izango 

litzateke erabateko egonkortasun emozionala lortzeko. (Salovey, P., & Mayer, J., 1990). 

Myriam Muñoz Polit-ek “Emozioak sentimendu eta beharrak” bere liburuan esaten 

duenaren arabera, bizitza emozionalak bizitzan modu jakin batean jokatzera eta 

hautematzera bultzatzen gaitu. Gestalt Nazioarteko XI. Biltzarreko egileak dioenez, "Beti 

ere arrazoi batzuengatik sentitzen dugu sentitzen duguna". 
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Adimen emozionalaren oinarria gizaki bakoitzak bere emozioak nola bizitzen dituen 

oinarritzen da: bere ikuspuntutik nabarmentzen diren eta gizakiak ugaztunekin 

partekatzen dituzten erreakzio primitiboak diren oinarrizko bost emozioei buruz hitz 

egiten du, alde batera utzita gu gizakiok haietaz jabetzen garela eta zer sentitzen dugun 

dakigulako. 

Emozio horiek biziraupen-helburu batzuk betetzen dituzte, Oinarrizko Sentimenduen 

maneiua (MATEA: Miedo, Afecto, Tristeza, Enfado y Alegría): 

● Beldurra: helburua babesa eta zaintza da. 

● Afektua: helburua lotura da. 

● Tristura: helburua erretiroa da. Tristura sentitzen dugunean, gure organismoak 

esaten digu "alde egin hortik eta zurekin egon berriro". 

● Haserrea: helburua defentsa da. 

● Poza: helburua bizitzea da. Gure bizitzaren bateria da. 

 
Daniel Golemanen arabera, adimen emozionala hurrengo hau ahalbidetzen digu: 

● Gure emozioez jabetzea. 

● Besteen sentimenduak ulertzea. 

● Lanean jasaten ditugun presioak eta frustrazioak onartzea. 

● Taldean lan egiteko dugun gaitasuna areagotzea. 

● Garapen pertsonalerako aukera gehiago emango dizkigun jarrera enpatiko eta 

soziala izatea. 

● Guztiekin batera parte hartzea, eztabaidatzea eta bizitzea, giro harmoniko eta 

baketsuan oinarrituta. 

 

2.1.2. Adimen soziala 
 

Howard Gardner psikologoak adimen soziala honela definitu zuen: trebetasun batzuk 

barne hartzen dituen adimena, hala nola "egoeraren kontzientzia, presentzia, 

benetakotasuna, argitasuna eta enpatia". 

 
Egoera-kontzientzia gizarte-egoera desberdinetan gure erantzuna zehazteko 

trebetasuna da. Horrek esan nahi du gure intuizioaz eta adimenaz baliatu behar garela, 

adibidez, jakiteko noiz hitz egin behar dugun eta noiz isildu. 
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Bestalde, presentzia gure gorputz-hizkuntzaren, itxura fisikoaren eta portaeraren batura 

da. Horrek besteengan sortzen dugun inpresioarekin du zerikusia. 

 

Benetakotasunak, bestalde, norberak pentsatzen eta sentitzen duenari leial izatearekin 

du zerikusia; horregatik, “benetakoak” izateko, gure benetako motibazioak eta 

helburuak ezagutu eta ulertu behar ditugu. 

 

Laugarrenik, argitasuna ahoz komunikatzeko dugun trebetasunari dagokio. Gizakiok 

hizkuntzen bidez komunikatzen gara gure artean; horregatik, oso garrantzitsua da 

hizketaren ereduak bereizten eta erabiltzen jakitea, gure berdinekin elkarrizketak eta 

harremanak izan ahal izateko. 

 

Azkenik enpatia dugu. Enpatia beste pertsona batzuekiko lotura- edo konexio harreman- 

sentimendua da. Besteen sentimenduak ulertzeko trebetasuna da, beste pertsonaren 

azalean jartzekoa. Trebetasun hori beharrezkoa da, adibidez, beste pertsonak bere 

arazoak kontatzen dizkigunean, egoera maneiatu ahal izateko. Horregatik da enpatia 

elkarlanean aritzeko behar den trebetasuna (Albrecht, 2006) 

 
Horrekin guztiarekin, oso garrantzitsua da eskola-eremuan gizarte-adimena kudeatzen 

irakastea. 

 
Lehen esan dugun bezala, adimen emozionalak pertsona osasuntsuak eta orekatuak 

eratzen ditu, beren emozioak eraginkortasunez maneiatzeko gai direnak, eta adimen 

sozialak trebetasun horiek eta propioak erabiltzen ditu zeregin kognitibo espezializatuak 

egiteko eta gizabanakoaren garapen pertsonal handiagoa lortzeko. 

 
Horregatik, adimen soziala garatzea, garapen pertsonalerako garrantzitsua izateaz gain, 

ikasleen lan-etorkizunerako ere garrantzitsua da. Ekoizpen-prozesuak gero eta 

automatizatuagoak daudenez, langileak egoerara egokitzeko eta bere gaitasunak 

kudeatzeko duen gaitasuna funtsezkoa izango da bere lan-etorkizunerako, eta adimen 

emozionala txiki-txikitatik lantzea lagungarria izan daiteke horretarako. (García-Bullé, 

2019) 
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2.1.3. Adimen anitzak 
 

Howard Gardner psikologo eta hezitzaile estatubatuarra autore polemiko eta 

eragingarrienetako bat da gaurko egunean. Gardner gaitasun kognitiboen analisian 

egindako ikerketengatik eta Adimen Anitzen Teoria (AA) formulatzeagatik da ezaguna 

eta Gizarte Zientzietako Asturiasko Printzearen saria irabazi zuen 2011n. Adimena 

honela definitzen du: "Arazoak konpontzeko edo kultura batean edo gehiagotan 

baliotsuak diren produktuak sortzeko gaitasuna" (Gardner, 1994). Bere teorian, 

zalantzan jartzen du adimenari tradizionalki eman zaion ikuspegi dimentsiobakarra 

eta/edo bateratua, eta ikuspegi pluralago bat proposatzen du, non adimena adimen 

heterogeneo, desberdin eta independenteen multzo gisa ulertu behar den (Fernández 

& Mihura, 2020) 

Guztiok adimen mota guztiak izan arren, pertsona bakoitzean adimen bat garatuagoa 

egon daiteke besteak baino. Kontutan hartu behar da bakoitzaren faktore genetikoa, 

kultura eta testuinguruen arabera izan daitekeela. Howard Gardnerren aburuz: 

“Garrantzi handikoa da giza adimenen barietate osoa eta adimenen konbinazio guztiak 

ezagutu eta elikatzea. Hain desberdinak gara gure artean, hein handi batean, denok 

ditugulako adimen-konbinazio desberdinak” (Gardner, 1995, or. 30). 

Adimen anitzen teoriak buru-irudikapen mota ezberdinen aniztasuna baieztatzen du: 

Gardnerrentzat, eskolaren diseinu posible bat bi hipotesitan oinarritzen da: 

- Mundu guztiak ez ditu interes eta gaitasun berdinak, eta ez du modu berean 

ikasten. 

- Gaur egun inork ezin du dena ikasi. 

 
Gardner dioen bezala (1995, 86. orr), ezinbestekoa da ikasle guztiek gauza berak modu 

berean ikastea. 

Gizabanakoa ardatz duen hezkuntza horretara iritsiko bagina, emaitza onak lortu 

beharko genituzke: beren lanbidea aurkituko duten, beren buruarekin hobeto sentituko 
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diren eta beren komunitateko kide positibo izatera iritsiko diren ikasleen ehuneko 

handiagoa (Gardner, 1995, 97. orr.). 

Gardner-rek egokitzapen anitz egin dizkio adimen anitzen teoriari azken 30 urtetan. 

Adimen anizkoitzaren Teoria sortu zuen Howard Gardnerrek 1983. urtean momentu 

horretan zegoen adimenaren definizioa hobetzeko asmoarekin, eta berak zioen adimen 

nagusi bakar bat ez dagoela, 9 adimen mota daudela baizik. Hona hemen Gardnerrek 

zehazten dituen 9 adimen motak: 

 
● Pertsona barneko adimena: 

 
Gardnerrentzat, adimen intrapertsonala duten pertsonek bizitzan duten norabidearen 

ulermen arrazoitua dute, autokontzeptu positiboarekin, eta beren buruari buruzko 

egoerak ikusteko eta aldatzeko gai dira, beren barne-gogoetaren zentzuaren arabera. 

Autokudeaketaren edo adimen emozionalaren trebetasuna, agian, adimen 

intrapertsonalatzat har daiteke. 

Aipatzekoa da ere, Sokratesek aldarrikatzen zuen adimena "ezagutu ezazu zeure burua". 

Norberaren burua ezagutzea sentimenduak identifikatzea, sentimenduak bideratzen 

jakitea… Honekin batera, Daniel Goleman-ek (1996) adimen emozionalari buruz esaten 

duena: 

“Emozioen kontrolean maila intrapertsonalean eta interpertsonalean gure bizitzak 

modu egokian bideratzeko dira. Inteligentzia honek sentikortasunarentzat lagungarria 

da eta baita helburu espezifikoak lortzeko gaitasunen erabileran eta etorkizun luze 

batera zoriontasuna gehiagotzeko, hots; inteligentzia emozionala gure barneko 

emozioak gestionatzeko ahalmena dugu”. ("Adimen anizkunaren teoria", 2020) 

 

 
Argi dago Gardner eta Goleman-en artean desberdintasunak daudela nahiz eta ados 

egon adimen emozionalari emandako garrantzian. Gardnerrentzat 8 adimen mota 

desberdin daude, orain bat gehiago gehitu du, honekin bederatzi (existentzialista edo 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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traszendentala) eta hauen artean, adimen intrapertsonala eta interpertsonala. 

Golemanentzat, adimen bat dago eta honekin batera, adimen emozionala. 

Adimen mota honen adibide dira hausnarketa edo etengabeko meditazioaren bidez 

introspekzioaren ohitura hartu duten pertsonek, hala nola filosofoak, teologoak edo 

psikologoak. 

● Adimen naturalista edo naturistikoa: 
 

Naturan dauden elementuekin (izaki bizidunekin batez ere) harreman onak lortzeko 

adimena da. Naturan dauden harreman sareak ulertzeko adimena. 

Adimen naturalistak pertsona batzuek mundu naturalarekiko erakusten duten 

sentsibilitatea adierazten du. Natura behatzea, flora eta fauna ezagutzea, ingurune 

naturalean bereizketa batzuk egitea eta trebetasun hori modu produktiboan erabiltzea 

eskatzen du. Biofiliaren sentimenduarekin lotuta dago eta kontzientziazio 

ekologikoarekin. 

Oro har, adimen naturalista duten pertsonek landare-, animalia- edo espezie-espezieen 

ezagutza zabala dute, eta mundu naturala kategorizatzen eta sailkatzen gozatzen dute, 

natura baldintzarik gabe maite dutelarik. 

Adibidez: ingurumen-zientzialari bat izan daiteke, landareak biltzen dituen norbait, 

nekazaritza eta abeltzaintzan aritzen direnak, botanikoak edo biologoak. 

● Adimen logiko-matematikoa 

 
Zenbakien ulermena eta logika eta arrazoia maila aurreratu batean ulertzeko gaitasuna 

dira jendearen ezaugarriak adimen logiko-matematikoarekin. 

Adibidez, ezagutzen ditugun zientzialari, matematikari, fisikariak, ekonomistak … 

 
Aipatzekoa da, hamarkadetan zehar, adimen mota hau adimen osoaren zutabetzat 

hartua izan zela eta garrantzi handia ematen zaio edozein hezkuntza sistemetan. 

● Hizkuntza adimena 

 
Hizkuntza adimena ahozko eta idatzizko hizkuntza menderatzeko gaitasunean datza. 
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Gardnerrek dioenez, hizkuntza edo ahozko adimena hitz idatziak edo mintzatuak modu 

produktiboan ulertzeko, erabiltzeko eta manipulatzeko gaitasuna da (Gardner, 1983, 73- 

98 or.; Vergara, 2020) 

Beste hitzetan, irakurtzean, idaztean, hitz egitean eta entzutean hitzen ordena eta 

esanahia ulertzeko trebetasuna adierazten du. 

Adimen mota horren adibide dira idazten, irakurtzen, istorioak kontatzen, hizkuntzak 

ikasten eta hitzak eta datak buruz ikasten onak diren pertsonak. Beraz, arlo hori gehien 

garatu duten lanbideetako batzuk kazetariak, hizlariak eta idazleak dira ("Mayneza, 9 

Tipos de Inteligencia según Gardner y Ejemplos - Infografía y Video", 2018) 

● Pertsonen arteko adimena (edo adimen interpertsonala) 

 
Pertsonen arteko adimena enpatia sentitzeko, besteekin komunikatzeko eta 

elkarreragiteko gaitasuna da. 

Oso lagunkoiak diren pertsonak, askotan, pertsonen arteko inteligentzia izateko maila 

horretakoak dira. Gai dira trebetasuna duten beste pertsona batzuen motibazioak, 

gogo-aldarteak eta gai-zerrenda aurkitzeko. Aipatzekoa da pertsonen arteko adimenak 

ere zerikusia duela talde bateko kide gisa elkarlanean aritzeko trebetasunarekin, helburu 

komun bat lortzeko helburuarekin. 

Trebetasun hori duten pertsonek onerako edo txarrerako erabil dezakete, eta askotan 

oso gai dira gizarte-egoerak eta pertsonak manipulatzeko, beren helburuak lortzeko. 

Adimen mota horren adibide dira besteen aldarteak, sentimenduak eta motibazioak 

hautemateko eta horren arabera jokatzeko sentsibilitate nahikoa duten pertsonak. 

Adimen interpertsonalarekin lotura duten lanbide batzuk psikologoak, maisuak, 

saltzaileak, abokatuak eta zuzendariak dira. 

 
● Norberaren gorputza menperatzeko adimena edo adimen gorputz- kinestesikoa 

 
Adimen gorputz-kinestesikoa gorputzaren mugimenduak koordinatzeko eta objektuak 

trebetasun handiz erabiltzeko gaitasuna da. 



18 

Ainhoa GONZÁLEZ RUIZ 

 

 

 

 

Gorputzak emozioak adierazteko (dantzan bezala), lehiatzeko (kiroletan bezala) edo 

sortzeko (arte plastikoetan bezala) duen trebetasuna hartzen du kontuan. Adimen 

kinestesikoa ideiak adierazteko, pentsatzeko gorputza mugitzearekin zerikusia duen 

orori dagokio. 

Gorputzaren erabileraren dimentsio kognitiboa garatzen duten pertsonen adibide bat 

dantzariak, kirolariak, artisauak, zirujauak eta aktoreak dira. 

● Adimen musikala 

 
Adimen musikala musikarekin zerikusia duen guztiaren parte egiteko gaitasuna da. 

Adimen musikalak instrumentu batekin elkarreragiteko eta instrumentu horren soinuak, 

izaera eta gaitasunak ikasteko gaitasunari erantzuten dio, maila eta konplexutasun 

handiko pieza musikal bat sortzeko. Erraza da adimen mota hori pertsonengan 

identifikatzea; askotan, nahikoa da haien ahotsa entzutea, abesten entzutea edo 

instrumentuak jotzea. 

Adimen mota hori duten lanbideen adibide dira musikariak, konpositoreak eta 

kantariak; izan ere, horiek sentsibilitate ikaragarria garatzen dute erritmo, tinbre eta 

tonu desberdinetan. 

● Ikusmen- eta espazio-adimena 

 
Adimen bisual-espaziala espazio mentalak bistaratzeko, birsortzeko eta manipulatzeko 

gaitasunari dagokio. 

Adimen mota honek barne hartzen dituen beste trebetasun batzuk hauek dira: 

objektuak dimentsionatzea, irudi mentalak sortzea, ideiak bisualki aurkeztea, xehetasun 

bisualak hautematea eta marraztea. 

Adimen mota hau garatu duten lanbideen adibide batzuk arkitektoak, argazkilariak eta 

diseinatzaileak dira. 

● Adimen existentziala 

 
Adimen existentzialak gizaki batzuek arrazoimena eta pentsamendua erabiltzeko duten 

gaitasunari egiten dio erreferentzia, gai existentzial batzuei buruz hausnartzeko eta 
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erantzuna emateko, hala nola: nor gara?, zergatik gaude munduan?, zer dago 

heriotzaren ondoren?, etab. 

Jatorrian, 1983an, Adimen Anitzen Teoria liburuan argitaratutako ereduan, Gardnerrek 

ez zuen adimen mota hau aintzat hartzen, baina, ondoren, 2009an, adimen existentziala 

barne har zitekeela iradoki zuen. Hala ere, ezin izan zen egiaztatu – Aurrekoetan bezala 

– Garunaren zati jakin batzuk existentziaren arazo filosofikoekin zerikusia dutenik. 

Filosofoak adimen existentziala eskatzen den lanbidearen adibide dira. Historian zehar, 

Sokrates edo San Agustin adimen existentzial handiko pertsonaiatzat hartu dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Irudia: 9 adimen mota (Iturria: Mayneza, 2018) 
 
 

Proiektuaren alderdi praktikoan ikus daiteken bezela, Howard Gardnerrek definitutako 

trebetasunak eta, bereziki, esparru existentzialistarekin zerikusia duen trebetasuna 

azterlanaren funtsezko oinarrietako bat izan dela. 

 
2.1.4. Psikologia Positiboa 

 

Joan den mendearen amaieran, 1998. urtean zehazki, Psikologia positiboaren hasiera 

formala izan zen, Martin Seligmanek emandako inaugurazio hitzaldiarekin. Hurrengo 
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urtean, ikerlari talde batek ikuspegi berriari eusteko manifestu bat egin zuen, besteak 

beste ikuspegi horren barruan lanean jarraitzen duten psikologoek. Une horretatik 

aurrera, psikologiaren barruko mugimendu berri horrek diziplina horretako hainbat 

arlotan lagundu du etengabe (Hervás, 2009). 

Psikologia positiboaren aurkezpenean, Martin Seligmanek zientziaren funtsezko gaiak 

hiru multzo handitan bil zitezkeela iradoki zuen. Emozio positiboen azterketa, ezaugarri 

positiboen azterketa eta erakunde positiboen azterketa. Azken urteotan, egile askok 

beste elementu bat gehitu ohi dute: harreman positiboak (Peterson, 2006). Beraz, lau 

bloke horiek etorkizuneko ikerketaren zati handi bat bilduko dute ziurrenik. Hala ere, 

eskema hori ez da zehatza, funtsezko arlo bat kanpoan utz bailezake: psikologia 

positiboaren alderdi aplikatua, hau da, estrategia espezifikoak, programak eta tresnak 

garatzea eta aplikatzea, bai prebentzio-programetan, bai osasuna sustatzeko 

programetan eta hainbat arazotan esku hartzeko programetan (Hervás, 2009). 

Psikologia Positiboaren berrikuntzak berekin dakar gizakiaren alderdi positiboen 

eraikuntza sustatzea eta, horrela, pertsonen bizitza zoriontasunez eta ongizateaz 

betetzea, indargune pertsonalen garapenaren bidez (Peterson eta Seligman, 2004). Hori 

dela eta, gure ikasleei aplikatzeko benetako potentziala eskaintzen digu. 

Psikologia positiboaren teoriaren analisiaren bidez ikus dezakegu, psikologia positiboa, 

zoriontasuna eta ongizatea funtsezko terminoak direla gaur egungo hezkuntzaren 

esparruan eta gizartean. Honekin batera, proiektuaren atal enpirikoan ongizatearen eta 

zoriontasunaren erreferentziekin lan egingo da, hala nola Bhutanen erabiltzen diren 

neurgailuekin, GNH-ren termino gisa zoriontasuna kontuan hartzen duten munduko 

herrialde bakarrean (Gross National Happiness/Zoriontasun Nazional Gordina). 

 
Zoriontasun Nazional Gordina bizi-kalitatearen neurgailu zabalagoa da PIB-a baino. Lau 

zutabetan oinarritzen da, horiek dira butaniar gobernuaren politika bakoitza inspiratzen 

dutenak: garapen sozioekonomiko iraunkor eta ekitatiboa, kulturaren zaintza eta 

sustapena, ingurumenaren kontserbazioa eta gobernu ona. 

 
Bi urtean behin, gobernuak 180 galderako inkesta bat bidaltzen die herritarrei, bederatzi 

dimentsiotan oinarrituta galdeketa hau: ongizate psikologikoa, denboraren erabilera, 
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komunitatearen bizkortasuna, kultura, osasuna, hezkuntza, ingurumen-aniztasuna, bizi- 

maila eta gobernu ona. Inkestetako informazioa bildu eta prozesatu ondoren, etxe 

bakoitzak bederatzi dimentsioetako bakoitzean nahikotasuna zer neurritan lortu duen 

zehazten da, eten-balio batzuk ezarriz. ("Bhután, el país que mide la felicidad – 

Fundación Melior", 2021) 

 
2.2. Filosofia 

 

Filosofia konstruktibista eta kognitiboa hezkuntza esanguratsu baten garrantzia kontuan 

hartzera garamatzate. Hezkuntza-eredu horrek hezkuntza holistiko bezalako 

kontzeptuetara hurbiltzeko aukera ematen du, egile batzuei jarraituz sakonago ikertu 

ahal izango da proiektuaren atal praktikoan. 

 

2.2.1. Kognitibismoa 
 

Korronte psikologiko gisa 1950 eta 1960 urteen artean sortu zen, konduktismoarekiko 

erreakzio gisa. Psikologia kognitiboak zentzu mugatu batean, jendeak nola ikasten, 

kodifikatzen, biltzen eta erabiltzen duen ikertzen du; eta honekin bat, zentzu zabalean 

giza jarduera mentala ikertzen du. Gaur egun korronte nagusia da Psikologian, baina 

ikuspuntu desberdinak ditu. 

Aitzitik, psikologia kognitiboak buruko prozesuak erabiltzen ditu jokabidea azaltzeko 

(estimuluen eta erantzunen arteko elkarketak bakarrik ez bezala). Psikologo kognitiboek 

informazioaren prozesamenduak jokabidean duen eragina azpimarratzen dute, eta 

baieztatzen dute gizabanakoak informazio berria aurretik zegoen "eskema" edo egitura 

kognitiboarekin alderatzen dutela. Gertaera eta egoera berriak ikasitakoaren argitan 

interpretatzen dira. Noizbehinka, eskema informazio horretara egokitu behar da 

("Psikologia kognitibo", 2020). 

Kognitiboek ez dituzte lege orokorrak bilatzen, ezberdintasun indibidualaren arrazoiak 

eta zergatiak baizik. Jean Piaget, Lev Vigotski, Jerome Bruner eta David Ausubelentzat, 

zuzenean behatu ezin den barne prozesua da ikaskuntza. Egile horien metodoek, 

ezberdinak izanik, pertsonak eta behagarriak ez diren hainbat aldagai hartu dituzte 

kontuan. Ikastea, haien aburuz, gizabanakoaren barnean gertatzen den aldaketa da. 
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Bestalde, gaur egungo Psikologia kognitiboaren paradigma nagusia informazioa 

prozesatzea denez eta, zentzu historikoan, konduktismoa baztertu zuenez, garrantzitsua 

da hori aztertzea, konduktismotik zertan bereizten den eta psikologian duen rol 

protagonikoa azpimarratuz (Leiva, 2005). 

Psikologia garatzen ari zen une horretan, zientzia gisa balioztatzeko ahaleginean zegoen, 

eta, beraz, psikologia kognitibo berri honek Wilhelm Wundtek bultzatutako bere tradizio 

fenomenologikoa mespretxatu zuen, introspekzioa ezagutza objektibo bat lortzeko 

metodo bezala baliozkoa zela ukatuz. Horrela, psikologia kognitiboa aurreko beste 

ikuspegi psikologiko batzuen desberdina da bi alderdi nagusitan. 

Lehenik, metodo zientifikoaren erabilera onartzen du, eta introspekzioa ikerketa- 

metodo baliodun gisa baztertzen du, Sigmund Freuden psikologia bezalako metodo 

fenomenologikoen aurkakoa (psikoanalisia). 

Bigarrenik, barne egoera mentalen existentzia planteatzen du (sinesmenak, desioak eta 

motibazioak, adibidez); garai hartako psikologia konduktistaren kontrakoa. 

Psikologia kognitiboaren barruan bost ezaugarri ezberdin bereizten dira (“Psikologia 

positiboa”, 2020): 

● Jarraitua: bizitza osoan zehar ematen da. 

● Metakorra: egungo esperientziak ulertzeko ahalmena lehenagoko 

esperientzietan oinarritzen da. 

● Konplexutasuna: areagotzeko joera. Ahalmen, gaitasun eta abileziak 

hobetuz. 

● Antolakuntza: organizatua eta orokortasunetik zehatzetara doa. 

● Arlo ezberdinen menpekotasuna: arlo bateko eskuraketa, beste arloen 

garapenarekin lotuta. (Holistikoa; honek garrantzi haundia dauka 

proposatutako proiektu guztian zehar) 

 

 
Aipatzekoa da ere, kognitibismoari buruzko teoria ezberdinak daudela, baina teoria 

garrantzitsuenak hurrengo hauek dira: 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikaskuntza_holistiko
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● Teoria kognitibo-konduktualak: Bandura-ren ikaskuntza soziala. 

●  Informazioa prozesaketaren ikuspegia: gogamena informazio prozesatzaile bat 

da. Ordenagailuaren metafora erabiltzen da gogamenaren funtzionamendua 

azaltzeko. 

● Vigotsky teoria soziokulturala. Faktore sozialen eragina garapen kognitiboan. 

● Piaget eta konstruktibismoa: haurraren garapen kognitiboan faktore 

indibidualek duten eragina. 

Honek hiru arlo ezberdinetan bereizten da: 

 
- Arlo biologikoa. 

- Arlo psikosoziala. 

- Arlo kognitiboa. 

 
2.2.2. Konstruktibismoa 

 

Konstruktibismoaren epistemologia konstruktibismoa pentsamendu filosofikoa bat dela 

diote, zientziaren ezagutza zientzialariek eratua dela eta berez mundutik ez datorrela 

dioena. Hau da, konstruktibismoaren ikuspuntutik, gure irudipenak, gure ezagutzak eta 

haiek egituratzen dituzten kategoriak gizakien ulermenaren ekoizpenak besterik ez dira, 

ez dute errealitatea zehatz-mehatz islatzen. Beraz, positibismoaren kontrakoa da, 

horrek argudiatzen baitu benetako ezagutza bakarra zentzumenen esperientziatik 

datorrela ("Konstruktibismoaren epistemologia", 2020) 

Konstruktibismoaren ikuspegiak jatorri dituen aurrekari filosofikoekin du zerikusia, bai 

eta bere adierazpenekin ere, ordena antropologikoan eta epistemologikoan ere. 

Bitartean, konstruktibismoak ezagutzaren eraketa planteatzen du, "Subjektuaren 

barruan kokatuz" (Delval, 1997, 80. or.). 

Subjektuak errealitatearen ezagutza eraikitzen du, izan ere ezin delako bere baitan 

ezagutu, baizik eta eskura dituen mekanismo kognitiboen bidez, mekanismo horiek, aldi 

berean, errealitate horren eraldaketak ahalbidetzen baitituzte. Horrela, ezagutza 

errealitatean jardutearen bidez lortzen da, egoerekin eta objektuekin esperimentatuz 

eta, aldi berean, horiek eraldatuz. Ezagutzara iristea ahalbidetzen duten mekanismo 
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kognitiboak subjektuaren bizitzan zehar ere garatzen dira. (Araya, Valeria; Alfaro, 

Manuela; Andonegui, Martín, 2007) 

Aipatzekoa da ere, teoria konstruktibistak ezberdinak daudela: 

 
● Ikuspegi genetiko-kognitiboa (Piaget) 

● Ikuspegi konstruktibista-testuingurukoa (Vigotsky) 

● Ikaskuntza esanguratsuaren teoria (Ausubel) eta hau bideratzeko erabil 

daitezken tresna instrukzionalak: kontzeptu mapak (Novak) eta UVE diagrama 

(Gowin) 

● Aurkikuntza bidezko ikaskuntza (Bruner) 
 

2.3. Printzipioak 

 
2.3.1. Zer da AEN (Autismoaren Espektroko Nahasmena)? 

 

Autismoaren Espektroko Nahasmenduak (AEN) neurogarapenaren nahaste bat da, 

komunikazio eta gizarte-zailtasunek eta interes mugatuko ereduek ezaugarritzen 

dituzte. Gaur egungo gizartean, normalki, haurtzaroan detektatu egiten da, espektro 

honen barruan kotzatzen diren pertsonek arazo ezberdinak izan ditzakete bere bizitzan 

zehar, batez ere, erlazionatzeko, komunikatzeko eta bere burua adierazteko. Pertsona 

bakoitzaren kasu berezia kontutan hartuta, sozializazio arazoak egon daitezke, 

aldaketen eta ezbeharren aurrean zapuzteko gaitasun eskasa, errutinekiko 

mendekotasun handiegia, komunikatzeko gaitasun eta autonomiarako gaitasun falta 

("Autismoaren Espektroko Nahasmen", 2020). 

Egiaztatu da, nahaste berdina modu ezberdinetan ager daitekeela, gaitasun intelektual, 

adin kronologiko, testuinguru sozial eta familiarraren arabera. 

American Psychiatry Association (2013) delakoaren arabera, Autismoaren Espektroko 

Nahasmenduen artean komunikazioaren eta interakzio sozialaren arloko defizit 

iraunkorrak eta portaera, interes edo jardueren patroi errepikakor eta murriztaileak 

daude (Carratalá Hurtado & Arjalaguer Guarro, 2015). 
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Aipatu dudan bezala, kontzeptu orokorraren azpian hainbat definizio daude, hauek dira 

Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide Zentroak (NHBBZ/ CREENA) planteatzen 

dituenak: 

 
GNS10 (hamargarren edizioa) sailkapenean jasotako definizioa 

 
Deskribapen klinikoak eta diagnostikoa egiteko jarraibideak jasotzen ditu. Honela 

definitzen ditu garapenaren nahasmendu orokorrak: “elkarreragin sozialean eta 

komunikazio moduetan gertatzen diren nahasmendu kualitatiboak, besteak beste 

interes eta jarduera multzo errepikakor, estereotipatu eta mugatua eragiten dutenak”. 

 
DSM-4 sailkapenaren definizioa 

 
Garapenaren Nahasmendu Orokorraren esparruan sailkatzen zuen autismoaren 

espektroa. “Garapenaren nahasmendu orokorrek asaldura larria eta orokorra ekartzen 

dute garapenaren zenbait arlotan, hala nola elkarreragin sozialerako trebetasunetan eta 

komunikaziorako trebetasunetan, eta portaera, interes eta jarduera estereotipatuak 

eragiten dituzte”. 

 
DSM-5 sailkapenaren definizioa 

 
Neurogarapenaren nahasmenduen artean sartzen du Autismoaren Espektroko 

Nahasmendua (AEN), hasiera garapen aldian duten eritasunen taldean, zehazki. 

 
DSM-5 sailkapenaren arabera, honako hauek dira autismoaren espektroko 

nahasmenduaren ezaugarriak: 

 
1. Urritasun iraunkorrak komunikazio eta elkarreragin sozialean, hainbat 

testuingurutan, gabeziak barnean direla elkarrekikotasun sozialean, elkarreragin 

sozialerako erabiltzen diren eta hitzezkoak ez diren komunikazio jokabideetan 

eta harremanak sortzeko, izateko eta ulertzeko gaitasunetan. 

2. Elkarrekikotasun emozionaleko urritasunak maila desberdinetakoak izaten ahal 

dira, ezohiko hurbiltze sozialetik eta ohiko elkarrizketaren porrotetik haste, 
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elkarreragin sozialak hasteko eta haiei erantzuteko gaitasun ezeraino, interes, 

emozio edo afektu partekatuak bidean izanda. 

3. Elkarreragin sozialerako erabiltzen diren eta hitzezkoak ez diren komunikazio 

portaeren alorreko urritasunak ere zenbait mailatakoak izaten ahal dira, gutxi 

integratutako komunikaziotik haste. Kasu larriagoetan anomaliak ageri dira 

ikusizko kontaktuan eta gorputz hizkuntzan, edo urritasunak keinuen ulermen 

eta erabileran. Larrienetan, erabateko gabezia gerta daiteke aurpegiko 

adierazpenean eta hitzik gabeko komunikazioan. 

4. Harremanak sortzeko, izateko eta ulertzeko zailtasunak ere hainbat mailatakoak 

izaten ahal dira: batzuek zailtasuna dituzte zenbait testuinguru sozialetan 

portaera egokitzeko, beste batzuek zailtasunak dituzte irudimenezko jolasak 

partekatzeko eta beste batzuek zailtasunak dituzte lagunak egiteko, edo ez dute 

inolako interesik gainerako pertsonekiko. 

5. Portaera, interes edo jarduera eredu mugatuak eta errepikakorrak, puntu 

hauetako bitan edo gehiagotan adierazten direnak, gaur egun edo aurrekoetan. 

6. Mugimendu, objektuen erabilera edo hizkera estereotipatua edo errepikakorra 

(adibidez, esterotipia motor sinpleak, jostailuak lerroan jartzea edo objektuak 

lekuz aldatzea, ekolalia, esaldi idiosinkratikoak). 

7. Monotonia behar izatea, hitzezko eta ez hitzezko portaeraren errutina edo eredu 

erritualizatuak aldatzeko malgutasun eza (adibidez, larritasun handia aldaketa 

txikien aurrean, pentsamolde eredu zurrunak, agurtzeko erritualak, egunero 

bide beretik joateko edo jaki berak jateko beharra). 

8. Interes oso zurrunak eta finkoak, ohiz kanpokoak intentsitateagatik edo 

interesaren guneagatik (adibidez, ohiz kanpoko objektuekiko lotura sendoa edo 

kezka, interes mugatuegiak edo errepikakorregiak). 

9. Estimulu sentsorialekiko hiper edo hipoerreaktibotasuna edo inguruko alderdi 

sentsorialekiko ohiz kanpoko interesa (adibidez, itxurazko axolagabetasuna 

minaren edo tenperaturaren aurrean, erantzun txarra soinu edo testura jakin 

batzuekiko, objektuak gehiegi usaintzea edo eskuztatzea, argiekin edo 

mugimenduarekin liluratuta gelditzea). 

10. Sintoma horiek garapenaren lehen faseetan egon behar dute (baina gertatzen 

ahal da erabat ez agertzea eskari sozialak mugatutako gaitasunak gainditu arte). 
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11. Sintomek narriadura klinikoki esanguratsua dakarte arlo sozialean, lanekoan edo 

ohiko funtzionamenduarekin lotutako beste arlo garrantzitsu batzuetan. 

12. Asaldura horiek ez dira hobeki azaltzen desgaitasun intelektuala edo garapeneko 

atzerapen orokorra oinarri hartuta. 

 
 

DSM-5en sailkapen berri honetan, diagnostiko deskriptiboagoa egiten da, 

diagnostikoaren unean larritasunaren zehaztapenak erabiliz. 

 
- Defizit intelektual lotuarekin edo gabe. 

- Hizkuntzaren narriadura lotuarekin edo gabe. 

- Gaitz mediko edo genetiko bati lotuta. 

- Neurogarapenaren beste nahasmendu batekin edo nahasmendu mental edo 

portaerazko batekin lotuta. 

 
 

Narriadura funtzionala etapa batean edo bestean izango da agerikoa, banakoaren 

ezaugarrien eta haren inguruaren, autismo gaitzaren larritasunaren, garapen mailaren 

eta adin kronologikoaren arabera; horregatik erabiltzen dugu espektro hitza. 

 
Hona hemen CREENA-k Autismoaren Espektroko Nahasmenduaren larritasun mailak 

hurrengo taulan sailkatzen ditu hiru mailak: 
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2. Irudia: “Niveles de severidad del trastorno de espectro autismo” (CREENA) 

 
2.3.2. AEN inguruko teoriak 

 

Gaur egun, ez dira zehat-mehatz AEN-ren arrazoiak ezagutzen, baina badakigu inplikazio 

genetiko handia dagoela. Horregatik teoria esplikatzaileak sortu ziren. Laurogeita 

hamarreko hamarkadatik, nahasmenduaren sintomatologia azaltzen saiatzen diren hiru 

teoria esplikatzaile nagusi nabarmendu daitezke: 

● Adimenaren teoria (Baron-Cohen, Leslie eta Frith, 1985): 
 
 

Teoria hau pertsonek norberaren eta besteen egoera mentaletan eragintzeko dugun 

trebetasunari dagokio. Trebetasun horrek portaera aurreratzeko eta ulertzeko aukera 

ematen digu, oso garrantzitsua baita gizarte-egokitzapenerako. 

 

Autismoa duten pertsonek zailtasunak dituzte egoera mental horiek (desioak, sinesmenak, 

pentsamenduak, emozioak, ideiak, asmoak, etab.) beren buruarengan nahiz beste 

pertsonengan egozteko. Gainera, zaila egiten zaie egoera mental horiek egiazkoak diren 

ala ez zehaztea. Horrek azalduko luke interakzio eta komunikazio sozialeko 

testuinguruetan hautemandako zailtasunak. 
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● Koherentzia zentral ahularen teoria (Frith eta Happè, 1994): 

Pertsona gehienen estilo kognitiboak informazioa modu globalean edo osoan atzemateko 

joera du, arreta "osotasun gisa" prozesatuz. Hau da, basoa ikusten dugu hura osatzen 

duten zuhaitzak ikusi aurretik. 

 
Autismoa duten pertsonen kasuan, arreta elementu indibidualetan eta lokaletan jartzeko 

joera argia ikusten da, orokorrean baino gehiago. Horrela, zailtasunak dituzte informazioa 

testuinguruaren arabera integratzeko eta, horrela, orokortu ahal izateko; izan ere, 

xehetasun zehatzenei edo zati isolatuei erreparatzen diete, eta horrek interpretazio 

okerrak eragiten ditu. Gerta liteke elkarrizketa baten zati oso zehatzak adostea edo objektu 

jakin batzuei arreta jartzea, arreta foku horren inguruan edo, aitzitik, gizarte- defizitaren 

inguruan oso trebetasun nabarmenak sortuz. 

 

● Exekuzio-disfuntzioaren teoria (Ozonoff, Pennington eta Rogers, 1991): 
 
 

Etorkizuneko helburu bat lortzeko, arazoak konpontzeko estrategia egokiak diseinatzeko 

gizakiak duen gaitasunaz ari da. Funtzio exekutiboak lobulu frontalek neurtzen dituzte. 

Autismoa duten pertsonek zailtasunak dituzte ekintza konplexuak planifikatzeko eta 

gauzatzeko, funtzio betearazleak eskasak direlako; hala nola: bulkadak kontrolatzea, 

garrantzirik gabeko erantzunak inhibitzea, sormena eta ideia berriak sortzeko gaitasuna, 

malgutasuna, erabakiak hartzea eta arreta-fokuari eustea. Horrek azalduko lituzke, 

besteak beste, AEN-ren jokabide zurrunak eta malgutasunik gabeak edota zereginak 

sekuentziatzeko zailtasunak (Gregorio, 2020). 

 

2.3.3. Dolua 
 

Galera baten ondorio naturala da dolua; babes gabe ahulak eta indargabe sentitzea 

eragiten duen emozioa. Izan ere, dolua eta doluaren prozesua bereiztu beharreko 

kontzeptuak dira; bigarren hau gertakari konplexuagoa eta iraunkorragoa da. Herrero, 

O. eta Neimeyer, R.A. (2006) esan zuten bezala, dolu prozesua ziklo bat da; erronkak, 

egoitzapenak eta hautaketak uzten dituen bide zabala, alegia. 



30 

Ainhoa GONZÁLEZ RUIZ 

 

 

Arnado Pangrazzi-ek agerian utzi zuen: “Egiarekin bizi den haurra gai da bizitzari aurre 

egiteko”. 

Helduok maiz uste oker bat izaten dugu, haurrak emozionalki ahulak direla. Denok nahi 

izaten ditugu seme-alabak gertakari mingarrietatik babestu (Poch, C. 2002, 2009). 

Geure beldurrek pentsarazten digute, haiekin heriotzaz hitz eginez gero, kalte eginen 

diegula. Haurrak, baina, heriotzarekin topatuko dira goizago edo beranduago. Heriotzaz 

eta haren bihozminaz mintzatzea funtsezko urratsa da pertsona bat heldu osasuntsu 

bihurtzeko (James, J.W., Friendman, R., Mattews, L.L. 2002). 

Hori dela eta, umeei laguntzen diegunean maite duten pertsona baten heriotzak 

sortutako samina sendatzen, gaitasun garrantzitsuak ematen dizkiegu, bizialdi osoan 

baliatuko dituztenak. 

Haur gehienek korapilo handirik gabe gainditzen dute dolua, galera modu egokian 

landuz (Cortina, M., Herran, A. 2006). 

Neskato-mutikoen doluan garrantzi handiko alderdiak dira, besteak beste, adina, bizi 

izandako esperientziak, familiaren jarrera eta baloreak, erlijioko sinesteak eta aldagai 

soziokulturalak (Kroen, W. 2002). 

Denbora (iragana-oraina-geroa), izaki bizidunaren funtzionamendua eta horien gisako 

kontzeptuak barneratu behar dituzte haurrek, ulertu ahal izateko heriotza orokorra dela 

(mundu guztiari gertatzen zaio), atzera bueltarik ez duena (aldaezina) eta iraunkorra 

(behin betikoa). Horregatik, garrantzitsua da umearen adina, heldutasun maila eta 

ulertzeko gaitasuna aintzat hartzea (Kubler-Ross, E. 1993). 

Oinarrizko hastapenei dagokionez: 

 
1. Neskatoek eta mutikoek beren dolua egiten dute, zeren, helduei gertatzen zaien 

bezala, galerak mina ekartzen baitie. 

2. Haurrek dolu luzea egin dezakete. 

3. Umeek berehala edo ahal bezain laster izan behar dute heriotzaren berri. 

4. Haurrak galera ez du helduak bezala bizitzen. Gurasoetako bat hiltzen denean, 

bizirik dagoen amak edo aitak ezkonlaguna, kidea, adiskidea, maitea galtzen du. 
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Umeak, aldiz, zaintzaile-babeslea, hezitzailea eta identifikazioko aita edo ama 

galtzen du. Eta neskato edo mutiko bakoitzak era berezia du galera horri eta 

horrek sortzen dituen beharrei aurre egiteko. 

5. Haurrarentzat gurasoak ereduak dira. Hala, bizirik irauten duen aita edo amak 

irakasten dio heriotzari nola aurre egin. Eta funtsezkoa da pertsona horrek bere 

sentimendu eta sinesteak argi eta garbi adieraztea. 

6. Txiki batek ezin du, bere doluaz gain, aitaren edo amaren dolua eraman. Ez da, 

halaber, inoiz itxaron behar hark hildakoa “nolabait ordezkatzea”. 

7. Umeak bateko edo besteko galerak jasan ohi ditu haurtzaroan edo gaztaroan: 

aitaren edo amaren heriotza, gurasoen dibortzioa, aitona-amonen, familiakoen, 

adiskideen edo etxeko animalien galera, istripuak, etxe aldaketak… 

8. Ardura handikoa da haren galdera guztiei erantzutea. Zer ihardetsi ez badakigu, 

hobe da zintzoki gure ezjankintasunaren berri ematea. 

9. Haur txikiek oinarrizko hiru galdera izaten dituzte buruan, bota edo isildu 

ditzaketenak, baina betiere berariaz erantzun behar ditugunak: 

- Nik eragin ote dut heriotza hau? 

- Ni ere hilko al naiz? 

- Orain, nor aduratuko da nitaz? 

 
Dolu prozesua haurrengan: 

 
Helduentzat bezala, dolua iragan beharreko prozesua da haurrentzat. Haien doluak, oro 

har, ez du lerro zuzena egiten, aintzinera eta gibelera ibilitzen baita umea, emeki-emeki 

aurrera egiten duela dolua burutu arte. Maite den pertsona baten galerara egokitzeko 

prozesu guztiak, normalean, helduengan bezala igarotzen dira haurrengan. Hortaz, 

dolua lan EGINBIDE hauetan zatitu dezakegu: 

- Galera gertatu dela onartzea: arrazonalki konturatzeaz gain (badakit hilda 

dagoela), emozionalki ere konturatzea (hilda dagoela sentitzen dut). 

- Galeraren emozioak eta samina lantzea: sufrimenduaren gunean daude tristura, 

depresioa, amorrua, errudun sentitzea, egonezina, beldurra, erregresioa, aldarte 

aldaketak eta arazo fisikoak. 

- Hildakoa ez dagoen inguruneari egokitzea: hura gabe bizitzen ikastea. 
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- Hildakoa emozionalki birkokatu eta bizitzen jakitea: behin heriotza onartuta, 

sentimenduek luzaz iraun dezekete, “sartu eta irteten” direla. Alegia, 

errealitatearen onartze mingotsaren ondorioz, beste bizitza bat berrantolatu eta 

berrezarriko du, maite duen pertsona hori barik. 

Komunikazio ona egotea, adin guztietan lagungarria da. 

 
Haurrak dolu prozesua egin behar du, eta prozesu indartsuagoa edo ahulagoa izanen da 

adinaren eta garapen emozional nahiz sozialaren arabera. Alderdi horiek umearekin 

mintzatzeko moduan ere eragiten dute. Baina hastapen batzuk -hala nola zintzotasuna 

eta benetako sentimenduen trukea- doluan diren pertsona guztiekin aplikatu daitezke. 

Gainera, komunikazio mota horrek neskato edo mutikoari aukera ematen dio galdera 

gehiago egiteko eta gai sakonagoak partekatzeko. 

Mina ezin zaio kendu, pairatu beharrekoa du. 

 
“Hazi-minak” gizakiaren garapenean saihetsezinak, beharrezkoak eta osasungarriak 

diren legez, umeek, helduen antzera, doluaren berezko tristura nozitu beharra dute, 

baita aldi guztiak “landu” ere bizitzaren tarte latz honetan (González, 1998). 

Dakigunez, dolu motak ezberdinak daude, bi dolu mota ezberdintzen dira: dolu normala 

eta dolu konplikatua. Lehenengo hau sentimendu eta sentsazio negatiboekin, alterazio 

kognitiboekin (haluzinazioak, adibidez) eta portaerako alterazioekin (negar egin 

esaterako) lotuta dago. Aldaketa hauek guztiz “normalak” dira prozesu honetan. 

Bestalde, dolu konplikatua askoz ere sakonagoa da eta egoera honetan dagoen pertsona 

denbora luzez horrela jarraitu dezake. 

Doluaren bereizketa sakon bat ere egin daiteke. Horowitz, Bonnano eta Holenek (1993) 

jasotzen duten bezala, lau dolu mota ezagutzen dira. Izan ere, autore bakoitzak 

sailkapen propioa egiten du, eta ondorioz, dolu moten kopurua aldatu egin daiteke. 

1. Dolu kronikoa: gehiegizko iraupena du, ondorio pozgarri batera iritsi gabe 

2. Dolu atzerakoia: galeraren unean erreakzio emozionala eskasa da. Doluaren 

sintomak atzeratu egiten dira eta beranduago azaltzen dira. 

3. Neurriz gaineko dolua: dolu normal baten sintomen areagotzea dakar. 
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4. Dolu ezkutua: pertsona batek zailtasunak sortzen dizkion sintomak eta portaerak 

esperimentatzean ematen da. Izan ere, zailtasun horiek ez ditu galerarekin 

erlazionatzen. 

Bestetik, Kroenek (2002) adierazten duen bezala, zenbait kasutan umeek galerari aurre 

egiteko zailtasunak dituzte. Hori dela eta, begiratu beharreko jokaera batzuk agertzen 

dira: denbora luzez gehiegizko negarra, pisua eta jateko gogoa galtzea, axolagabekeria, 

etab. 

Haur Hezkuntzakoen ulermena, haren behar fisiko eta emozionalak niniak dituenen 

antzekoak dira, baina jada mintzatzen ahal da eta horrek bere mundua zabaltzen du. 

- Beraiek eta maite dituzten pertsonak betirako biziko direla uste dute. Hau da, ez 

dute ulertzen heriotzaren unibertsaltasunaren ideia. 

- Haurtzaroan heriotza eten egin daitekeela uste izaten da, ametsak bezala. Ez 

dute atzeraezintasun kontzeptua: ez dago “betirako kontzeptua”. 

- Norbait hiltzen denean, bere gorputzak funtzionatzen jarraitzen duela 

pentsatzen dute: entzun dezakeela, hitz egin dezakeela, etab. 

- Haurrak pentsa dezake izandako eztabaida batengatik edo gaitzetsi izan zaion 

portaera batengatik hil dela pertsona maitatua; pentsa dezake, era berean, 

beren senitartekoa heriotzatik itzul daitekeela, hala desiratzen bada. 

- Haurrak uste du, bizirik zegoelarik, kalte handia eragin ziola bere jarrerarekin 

maite zuen pertsonari. Horrek heriotza eragingo zuen. 

- Haurrak uste du ez duela behar adina egin maite zuen pertsona bizitzara 

itzultzeko. 

- Adin honetako umeek ezin dute imajinatu jaio aurretik ez zeudela eta ez zirela 

existitzen, eta gero, hil ondoren, ez direla egongo. 

- Heriotza zahartzaroarekin eta gaixotasunarekin lotu ohi dute. 

- Beldurrak aktibatu eta eguneratzen dira: ohean sartzea, iluntasuna, etab. Aldi 

berean, maite dituztenengandik banatzean, larritasuna sentitzen dute eta beste 

heriotza batzuk gertatu daitezkela pentsatzen dute. 

- Haurrek izugarrizko jakin-mina dute eta ondorioz, galdera asko egiten dituzte. 

- Pertsona helduak ahalguztidunak diren ideia apurtuta gelditzen da. 
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Garrantzitsuena da erreakzio hauek ulertzea eta normalak direla onartzea, eta haurrari 

adieraztea jokabide horiek konprenitzen dituzula. Bere dolua egiteaz gain, haurra aitzina 

doa bere garapenean (Mateo et al., 2016, 27-30). Ondorengo taulan zehazten dira 

gelakide baten heriotza gertatzen denean hartu beharreko neurriak. 

1. Taula. Neurriak gelakide baten heriotza gertatzen denean. 

 

Prebentziorako gomendioak Esku hartzerako gomendioak 

- Partaide egitea, lehen gomendioa. 

Esklusio babesgarriak nahigabeko min 

handia eragin diezaioke umeari; izan ere, 

umeek zer edo zer gertatzen ari dela 

sumatu eta informaziorik ez edukitzean 

sentitzen duten ziurgabetasunaren bidez 

eraikitzen duten azalpena, errealitatea 

baina traumatikoagoa izan ohi da maiz. 

Haurrei, beraz, informazioa helaraztea 

ezinbestekoa da. 

 

- Ahal bada, agurtu 

Dolua eman baino lehenagoko agurrari 

esker, doluaren prozesua beranduago 

errazagoa izango dela suposatzen da. 

Hortaz, bizitzak agurtzeko aukera 

eskaintzen duen kasuetan umeek ere agur 

esatearen garrantzia azpimarratu nahi 

dugu. 

 

- Nor bere doluaz arduratzea. 

Haurrak, uste baino argiagoak dira, eta 

nahiz eta informazioa ezkutatu, gauzak 

Gelako esku-hartzearen maila zehazteko 

orduan, bi planteamendu bereiztu 

daiteke: alde batetik, doluaren 

pedagogia, eta bestetik, heriotzaren 

pedagogia. Lehenengo hau planteatzeko, 

sorospen gida bat behar da. Horrek gelan 

sor daitezkeen krisien aurrean orientatzen 

lagunduko diguna. Modu honetan, 

hezitzailea lasaiago sentituko da eta 

egoera larri batean zein urrats eman eta 

nola bideratu jakingo du. Bestetik, 

heriotzaren pedagogia landu daiteke, hau 

da, akatsak eta mito faltsuak 

desmitifikatzea, tabua natural bihurtzea, 

etab. 

 
Haur bati pertsona maitatu baten heriotza 

komunikatu beharrean gertatzen 

garenean, garrantzitsua izaten da 

definitzea nork jakinarazi behar dioen eta 

noiz, non, nola eta zer; horretan laguntzen 

ez duten hitzak ez dira erabili behar (Poch 

eta Herrero, 2003). 
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ondo ez dijoazela nabaritzen dute. 

Haurtzaroan dolu prozesuak modu 

desegokian kudeatzeak arrasto 

nabarmenak uzten ditu bizitza zehar. Egia 

osoa ezagututa, nahiz eta hasieran 

kasketa gogorrak hartu, bere narrazioa 

eraikitzeko gai izango dira. Negar egin 

ostean hobeto daudela ikustean, gainera, 

beraien konfiantza hazi egiten da, 

heldutasunaren bitartez horri buelta 

emateko gai direla ikusten baitute. 

 

- Inoiz ez ezkutatu 

Tristura ukatuz, ez erakutsiz, nahigabe 

bada ere, umeak bere mina eta 

ezintasuna ezkutatzera behartzen ditugu, 

minean bakarrik utziz. 

Dolua lantzeko, haurraren adina oso 

kontuan izan behar dugu. 

 
 

- Heriotzaren unibertsaltasuna 

transimititzen saiatu behar da; hau 

da, gauza natural bat dela eta bizi 

den pertsona guztioi gertatuko 

zaigula. 

- Heriotza zerk eragin duen azaldu 

behar da, umea galera horren 

errudun ez sentitzeko (Gorputzean 

ez du ezerk funtzionatzen). 

- Naturaltasunez hitz egin eta ez 

bihurtu “tabu”. 

- Laguntzen ez duten hitz- 

adierazpenak ez erabili. Adibidez, 

gelako kide bat “joan egin dela” 

esaten badugu, umeek adin 

horrekin, beharbada, bere 

amarekin erosketak egitera joan 

dela pentsa dezakete. 

 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 
 

3. MARKO PRAKTIKOA 
 

3.1. Marko praktikoaren sarrera 
 

Gradu Amaierako Lan honetan ardatzen duen helburua hezkuntza komunitateko 

partaideren adimen emozionala eta naturistikoa hezkuntza perspektiba holistiko 

batetik, hezkuntza premia bereziak duen haurrengan duen eragina. Hain zuzen ere, sei 

urteko haur baten kasuan oinarrituta, beraren eta bere familiaren ongizatea naturak 

zein punturaino lagun dezakeen dut xede nagusitzat. 
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Proposamen hau burutzeko, aurrera eramandako metodologia jarraian azalduko da. 

 
3. 1. 1. Baso terapia. 

 

Baso-terapia Shinrin-yoku Japoniatik ekarritako praktika da, hau da, "basoan luxuzko 

bidea egitea" deritzon praktika da. Mundu osoan hazten ari den mugimendua, naturan 

zentzumenekin egindako obserbazio praktika hau 1980ko hamarkadan sortu zen eta 

zientifikoki frogatu da bihotz-tasa eta hipertentsioa jaitsi, estresaren hormonak 

murriztu, immunitate-sistema indartu eta ongizate sentimenduak hobetzen dituela. 

Praktika hau aurrera eramateko gure bizitzan, geure osasun prebentzio gisa ere 

erabiltzen da. Japonia eta Eskozia bezalako herrialdeetan, medikuek urteak daramatzate 

baso terapia eskaintzen medikuntza prebentiboko preskripzio gisa. Basoan murgiltzeak 

estresa maila txikitzen du, sormena areagotzen du eta ongizatea lortzen dutela frogatu 

baita. 

Are garrantzitsuagoa da, basoan egoteak izatea lasaitzen duela eta izugarrizko 

sentimenduak sortzen dituela, biak osasun oneko markatzaileekin lotuta egonik eta era 

berean, lasaitasun eta oreka handiagoa lortzen dutela - gizabanakoentzat eta planeta 

osoarentzat. Tradizio indigenak aspalditik ezagutzen duten perspektiba holistikoak, non 

naturak ez den ulertzen bizitza modernoko teknologia eta zarata guztietatik 

deskonektatzeko lekua bakarrik, baizik eta, gu baino askoz ere handiagoa den 

zerbaitekin berriro konektatzea. Jakinduria sakonago batera sintonizatzeko gai gara. 

Jakinduria sakonago honek, gure intuizioak, naturak, unibertsoak, gutako bakoitzak 

besteekiko dugun interdependentzia eta elkarrekin onigazatea suspertzea lagun 

gaitzake (Insausti Mujika, 2020). 

"Shinrin-Yoku" ("basoan murgiltzea") esan bezala, terminoa 1982an sortu zen Japonian, 

Japoniatik ekarritako praktika da, eta basoaren erosotasunaz gozatzeko erabili zen. 

Basoaren funtzio anitzeko funtzioak Japoniako Baso Agentziak iragarri ditu, honako 

hauek barne: 

 
 

1) Dibertsitate biologikoari eustea 

2) Ingurumen globalari eustea. 

3) Lurreko eta hareako hondamendiei aurrea hartzea. 
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4) Ibaia landatzeko iturria. 

5) Ingurumenari buruzko elkarrizketa. 

6) Osasuna eta birsortzea. 

7) Kultura. 

8) Materialaren ekoizpena. 
 
 
Rol funtzional horien arabera, Shinrin-yoku 6koa da: Osasuna eta aisialdia (Kotte et al., 2019, 

91). 

Beraz, atal hau aurkeztu baino lehen, honek behar eta merezi duen jarraipen bat emateko, 

ezinbestekoa iruditzen zait (Kotte et al., 2019, 131-132) Baso Terapien inguruan egindako 

zenbait ikerketak erakutsi dutena gaur arte. Esate baterako, prebentzio-efektu potentziala 

ansietate-depresioren inguruan. 

 
Gogo-aldarteen profilari buruzko galdera-sortaren proba, McNair et al. (1971), 65 itemez 

osatutako galdeketa autoadministratua da, sei aldarte ebaluatzeko diseinatua: tentsioa- 

antsietatea, ira-etsaitasuna, nekea, depresioa, indarra eta nahasmena. POMS proba asko 

erabili da estresaren egoera eta estresaren erabilera ebaluatzeko (Rosenzweig et al., 2003), 

ariketaren erlaxazio-efektuak ebaluatzeko (Oda et al., 1999), paziente anbulatorio 

psikiatrikoen gogo-aldarteak ebaluatzeko (Hughes, 2006) eta gogo-aldarte bipolarra 

ebaluatzeko (Lorr et al., 1982). Ikusi genuen Baso Terapiak nabarmen handitu zuela indarreko 

puntuazioa, eta POMS probako antsietate, depresio, haserre, neke eta nahasmen 

puntuazioak murriztu zituela, bai gizonen artean bai emakumeen artean gernuan adrenalina 

eta noradrenalina kontzentrazioak murriztearekin batera. Horrek iradokitzen du Baso 

Terapiak prebentziozko ondorio haundiak izan ditzakeela depresioaren gainean. 

Badirudi Baso Terapiaren eragina dagoela adin ertaineko gizonen aldarteetan (Li et al., 2007, 

2010, 2011, 2016). Ikusi genuen hiru egun/bi gaueko baso-terapiak nabarmen handitu zuela 

bizkortasuneko puntuazioa, eta antsietatearen, depresioaren eta amorruaren puntuazioak 

murriztu egin zirela; hala ere, ez zen aldaketa esanguratsurik gertatu nekearen edo 

nahasmenduaren puntuazioan adin ertaineko gizonengan. Beste ikerlan batean, baso batean 

ibiltzeko eta hiri-eremu batean ibiltzeko egun bateko txangoak egin ziren, eta bi bidaiek 

nabarmen murriztu zituzten antsietatearen, depresioaren, haserrearen eta nahasmenaren 
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puntuazioak. Hala ere, Forest Therapy gertaerak bakarrik handitu zuen nabarmen indarreko 

puntuazioa eta jaitsi egin zen nekearen puntuazioa subjektu maskulinoetan. 

 
Beraz, ikerketa hauen emaitzak ardatz harturik baso terapiak orokorrean hezkuntzan eta 

emozio kudeaketan izan dezaketen onurak arakatzea dut helburu. Beti ere hezkuntz ikuspegi 

holistiko bat kontutan izanik. 

 

3. 1. 2. Abiapuntuko hipotesia 
 

Estatu Espainiarreko baso-terapien onuretan oinarritutako beste analisi batzuk kontuan 

hartuta ("Baños de bosque. Impacto en la salud de las personas con enfermedad mental", 

2019), ikuspegi berri bat proposatzen dugu: hau da, esentzia gizabanako gisa 

kontzeptualizatzean oinarritutakoa, ikuspegi egozentrikotik aztertzekoa ez ezik, ikuspegi 

holistikoago bat ere bai, gizabanakoa bere komunitatearekin eta ingurumenarekin berarekin 

intrinsikoki lotuta dagoela ulertzen duena. Lanaren hasieran aipatu ditugun helburu 

espezifikoetan oinarrituta, gure hipotesi nagusia planteatu dugu: ikaslearen benetako 

potentziala erreala eta gorena baino ezin da izan, ongizate eurena eta, aldi berean, 

inguruarena dela ulertuta. Ideia hau ondorengo hiru premisa hauetan oinarritzen da: 

● Baso-terapiek era guztietako pertsonen ongizatea hobetu dezakete, ez dute 

zertan diagnostikatutako gaixotasunik izan behar. 

● Baso-terapiek helburu terapeutiko eta hezigarri bat bezala funtzionatzen dute. 

● Basoko terapiek gizabanakoaren, komunitatearen eta naturaren arteko berezko 

erlazioa uler dezakete. Eta norberaren ongizatea bere osotasunean ulertzea. 

Premisa hauen ulermen orokorraren ondorioz, lau hipotesi espezifikoagoak sortzen dira 

gure proiektuan zentratuta eta UVE diagrama-ren galdera nagusiak osatzen dituztenak 

(González, 2008): 

● Hobetuko du bakoitzaren beraien ongizate fisikoa, emozionala eta psikikoa, eta 

ez bakarrik bestekiko erlazioak baizik eta enpatian eta gratitudean oinarrituriko 

erlazioaklazioak, bai komunitatearekin bai ingurunearekin?. 

● Hobetuko du haurrak bere hezkuntza garapenan komunikazioko trebetasuna, 

autonomia, manipulatzekoa, interakzio soziala, kontrola, emozioak, beldurrak 

eta frustrazioa esku-hartze ondoren? 
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● Lortuko dute enpatia eta gratitude gehiago sentitzea bizitzarekiko, eta honekin 

bat, familia doluaren prozesua onartzea eta gainditzea? Eta konfiantza gehiago 

edukitzea bai bizitzan bai hezkuntzan? 

● Prozesu honetan, basoko terapien bidez, hezitzaileak umearen ongizatea 

hobetzea bezala ulertuko du, eta lotura estuagoa izango du familiaren, 

ingurunearen eta hezitzailearen beraren ongizatearekin. 

Abiapuntuko hipotesiak helburu hauek planteatzera bideratzen gaituzte: 
 

Gradu Bukaerako Lanerako burutu den proiektu hau hezkuntza komunitateko 

partaideren adimen emozionala eta naturistikoa hezkuntza perspektiba holistiko 

batetik, hezkuntza premia bereziak duen haurrengan duen eragina aztertzea da. Hau 

helburu nagusia bada ere, bost helburu zehatzei erantzuna eman nahi zaio: 

● Naturak Hezkuntzan eskaintzen dituen abantaila terapeutiko eta pedagogiko 

ezberdinak identifikatzea. 

● Hezkuntza premiak bereziak dituen haurran kontzientzia emozionala sustatzea, 

alegia, ikaslea bere emozioak eta bere ingurunekoen emozioak enpatiaz hobeto 

antzematea. 

● Haurra eta familiaren autoestimua eta konfiantza sustatzea, emozio 

onuragarrien bitartez. 

● Egoera emozionaletatik sortutako arazoak konpontzen ikastea. 

● Hezitzaileek une horretan behar duten ongizatea lortzea. 
 
 
 

3. 2. Metodologia 
 

Lanaren bigarren atalean islatutako proposamenaren lehen oinkada, AEN inguruko 

teorien, adimen emozionala, adimen soziala, adimen anitzen, psikologia positiboaren 

eta inklusioaren inguruko teoriak garrantzitsuenaren analisian oinarritzen da, kontzeptu 

hauek baliabide didaktikotzat hartu beharrekoak baitira. Hain zuzen ere, proposatutako 

proiektuan esku-hartze didaktikoaren euskarri dira eta modu ulergarrian, integralean 

eta indibidualean oinarritu behar dira. 
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3.2.1. Gertaera/Kasuaren aurkezpena 
 

Orobat, proposamen pedagogikoari dagokionez, aldez aurretik AEN diagnostikatua 

dagoen haur baten garapenean dugu euskarri gisa. Honekin batera, esan bezala, era 

indibidualean hartu beharreko gertaera da, kontutan izanez bere amaren heriotza berri 

dela, honek duen ondorioekin. 

Atal honi merezi eta behar duen hasiera emateko, ezinbestekoa iruditzen zait haurraren 

aurkezpen bat egitea, beraren beharrak azaltzea eta aztertzea, berak duen egoera 

partikularra ondo ezagutzea eta honekin enpatizatzea. 2020ko uztailaren 7an psikiatria 

orokorreko (Irún O.M.Z. - Osakidetza) txostenaren datu zehatz eta zientifiko batzuk 

aurkeztuko ditut. 

 
 
 

3.2.2. Erregistroak/ Datuen bilketa 
 

Sei urteko haurra, dugu lagina, lau anai-arreben artean hirugarrena, ahizpa zaharrena ez 

du hiru haur txikien aita berekoa. (Xehetasunetan sartu gabe, 17 urte duen ahizpak 

gizarte-zerbitzuekin dago, tratu txarren emailea izan da bere amari, aitaordeari eta hiru 

anai-arreba txikiei). Irunen bizi dira, Gipuzkoan. 

Irungo Haur eta Gazte Taldearen psikologia-kontsulten jarraipena egiten ari da 2020ko 

urtarriletik. 

Aurretik, jarraipena egin zioten Gautenan urte eta erdiz, eta alta eman zioten 2019ko 

urriak 7an. Gautena Autismoaren Espektroko Nahastea (AEN) duten pertsonen senideen 

elkartea da. Helburua familia hauei laguntza eta aukera egokiak eskaintzea da bizitza- 

kalitate ona izan dezaten inklusioaren alde egiten duen gizarte batean (Gautena - 

Aukerak sortzen, 2020). 

Baliabide horretan ikusi zen haurrarengan Garapen atzerapen globala, 18 hilabete 

ingurukoa, arlo kognitiboan, har-haur hizkuntzan eta ikusmenaren eta mugimenduaren 

arteko koordinazioan. 

Gaur egun arte, haurrak psikologia kontsultak, astean bitan Atarira joaterekin batu du. 

(Atari Haur Garapen eta Arreta Goiztiar Zentruak, diziplinarteko arreta eskeintzen dio 

garapenean arazoak dituen edo izan ditzaken haur biztanleriari eta hauen familiei, 
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heuren bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. Riberas de Loiola- Donostia) ("ATARI", 

2020). 

Familia mailan, Foru Aldunditik Esku-hartze soziala aktibatuta dago Trebatu (Tratu 

txarren arazoak eta/edo haur eta nerabeen abandonu-arazoak dituzten familiekin 

gizarte-hezkuntzan esku hartzeko programa) programarekin. (“Servicios de intervención 

socioeducativa y psicosocial - Gizarte Politika", 2020) 

Maila klinikoan, psikiatria orokorran, hasierako garapen itxuraz normala izan zuen arren, 

18 hilabetera atzera egin zuen, batez ere hizkuntzaren eta interakzio sozialaren arloan. 

Gaur egun, gurpilen eta eskailera mekanikoen bidezko interes xurgatzaileak ditu. Zaratei 

beldur asko du. Frustrazioarekiko oso tolerantzia txikia du, honekin batera emozionalki 

erraz desarautzeko joera dauka. Arriskuak edo arriskutsu diren egoerak ez ditu 

hautematen; adibidez, zebra-bidearen erdian esertzeko joera dauka haserretzen eta 

blokeatzen denean. 

Gabezia artikulazioan eta hizkuntzaren ulermenean, mezu konplexuen aurrean galtzen 

da. Adigalkorra eskolan. Ahizpekin jolas sinbolikoa egiten hasi da, rolak banatzen diren 

jolasak, taldean araututako jokorik ez ditu ulertzen (adibidez: pilla-pilla). Motrizitate 

fineko arazoak ditu (plastilinan, eranskailuetan, margotzean, estalkiak irekitzean). Ez da 

gai bakarrik jateko. Portaera sozial ona du beste haurrekin. 

Ikaskuntzan arazoak: Ez ditu bere adinean espero den mailarako zenbakiak menperatzen 

(hamasei zenbakiraino zenbatzen daki, gero nahastu egiten da), ezta asteko egunean 

ere, ezta koloreak ere. 

Eguneroko jardueretarako mendekoa da, eta lehen mailako zaintzaileen arreta eta 

inplikazio handia behar du. Ez ditu une batzuk kontrolatzen. 

Eman zioten diagnostikoaren emaitza: “Garapenaren nahasmendu orokortua” - 

Psikiatra - 2020/08/24. 

Aipatzekoa da ere, Gipuzkoako Foru Aldundian egindako ezgaitasun mailaren aitortzea. 
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3. Irudia: Ezinduen eta Desgaituen Laguntzako zuzendari nagusiak egindako ebazpena 

(2019) 

 

 
Honekin batera, azkenengo uda honetan, 2020ko abuztuaren 5ean, bere ama hil zen 

metastasiagatik, bere bizitzaren azkenengo hilabeteak ohean pasa zituelarik, minarekin, 

bera bere kabuz ezer egiteko indarrik gabe. 

Horrek eragin handia izan zuen konfinamendu-hilabeteetan familia osoan, ama bizitzen 

ari zenaz kontziente zirelako denak modu batean edo bestean; hori dela eta, 

ezegonkorragoa bihurtu zen aitaren ongizatea eta hiru anai-arreben garapena. Baina 

haurraren atzerakada nabarmena izan da, psikologoaren arabera: 

“Konfinamendua hasi aurretik denboraldi ona zeukan, askeago bezala. Bere 

amaren heriotzaren ondorioz ezegonkorragoa dago eta portaera okerragoa du. 

Desagertuta zeuden jokabideak itzuli dira. 

Ez da gai berak sentitzen duena azaltzeko, ez du amari buruz hitz egiten. Bakarrik 

negar asten denean: “Ama” oihukatzen du, honekin lotuta, asko frustratzen da”. 
 

Eskolako arloari dagokionez, Ikastetxe Publikora dijoa, Irunen (Gipuzkoan). Haurra PT- 

aren, logopedaren eta hezitzailearen saioak jasotzen ditu. 

2020ko urriaren 30ean bere eskolako PT-aren hitzetan: 
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“...Haurraren helburu didaktikoak Bere HIBP-n (Hezkuntza-indartzeko banakako 

plana) islatuta daude baina alor pertsonaleari dagokionez, autoerregulazioa garatzea, 

motrizitate finan trebatzea, lanean gehiago zentratzea, arreta mantentzeko denbora 

tarteak handitzea, eta inpultsibitatea kontrolatzea, ezarri ditugu besteak beste…” 

“...Gehienetan Gela barruan egoten da inklusibitateari garrantzia emanez, baina 

saio konkretu batzuetan gelatik kanpo ere lan egiten du. Momentuz besteek dituzten 

materialak erabiltzen ari da moldaketa batzuekin eta material manipulatiboa txertatzen 

joaten gara. Egunero errutinak lantzen ditu eta jarduera motza eta anitzak eskeintzen 

dizkiogu. Bere "kasketen" aurrean gozo baina tinko izaten saiatzen gara eta normalean 

denbora utziz buelta ematen dio. Ikasturte honetan jotake idazketa irakurketa 

prozesuari indarra emango diogu eta egokitzapenak beharko ditu baina gustora ari da 

eta poliki poliki aurrera doa.”. 

 

 
Berarekin berriz abenduan jarri nintzen harremanetan eta hurrengo hau esan zidan. 

2020ko abenduaren 4ean: 

“...Aurreko mezuan esan nizun “haurraren izena” gelako materiala erabiltzen ari 

zela baina azkenean txosten egokituak erabiltzen hasi gara. Hilabete hauetan 

bestearekiko duen distantzia akademikoa handitu da eta ikusten genuen, nahiz eta 

“haurraren izena” besteak egiten dutena egin nahi izan, ezinezkoa dela, beste mailako 

lanak egin behar ditu eta. Momentuz txosten egokituak onartu ditu eta lanean ari da. 

Jarraitzen dugu material manipulatibo desberdin erabiltzen kontzeptuak ulertzeko eta 

motrizitate fina lantzeko. 

Bestalde aitari aipatu diogun bezala jarrera aldetik okerrera joan da. Exijentziaren 

aurrean edo nahi duena ez badu lortzen kasketa harrapatzen du eta klasea boikoteatzen 

saiatzen da. Garrasika, tontakeriak, lurrera botatzen Etxean ere urduriago ikusi dute 

eta egia esan, nekatuegi egon daiteke. Lau hilabete pasa dira eta bera hain intentsoa 

izanda deskantso bat behar duela iruditzen zait. Emozionalki oso muturreko emozioak 

izaten ditu, oso pozik egotetik haserre bizian egotera pasatzen da. Hala ere, haserrealdia 

azkar pasatzen zaio ” 

Eskolako PT-aren azkenengo mezua 2020ko abenduaren 18an izan zen: 
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“...Kasketen kudeaketa momentuz zaila egiten zaigu. Argi dugu kasketen bitartez 

ez duela nahi duen hori lortu behar. Baina gelan egoera anitzak suertatzen dira eta 

baloratzen joaten gara. Batzuetan berarekin hitz egitea nahiko da, bestetan negoziatu, 

lan pixkat bat egin eta beste gela batera joatea jolas bat egiteko (gehienetan 

arratsaldeetan). 

Nirekin 45'ko 9 saiotan egoten da (HPB dituen beste ikasle batekin batera) bai gela 

barruan bai kanpoan. Hezitzailea 10 saiotan egoten da eta bi patio zaintzetan eta aparte 

logopedarekin 30'ko bi saio izaten ditu gelatik kanpo. 

Gelakideekin erlazionatzen da eta ez ditu liskarrak izaten. Baina askotan bilatzen du 

heldua harremantzeko. Egia esan aurten gelan banaka eserita egoteaz, asko mozten du 

beraien arteko interakzioa.” 

Analisi hauekin batera, garrantzitsua iruditzen zait ere, nire ikuspegia plazaratzea. 
 

2019ko uda nire lehen uda izan zen hezkuntza-premia bereziak zituen haur baten 

begirale gisa. Bakarrik haren begiralea nintzen, eta haren esanetara nengoen behar 

zuenerako. Talde baten barruan geunden, beste begirale batekin eta haur gehiagorekin, 

inklusibitatea eta jolas kooperatiboak sustatzen. Haurra egun batean proposatutako 

dinamikari jarraitzen ez zuenean, edo egun horretan beste behar batzuk zituenean, bere 

beharretara eta kezketara egokitzen nintzen, eta bien artean beste dinamika bat 

prestatzen genuen. 

Bi uda dira haurra eta familia guztia ezagutzen ditudala, baina batez ere, haurra. Oso 

ume alaia da, atsegina, maitagarria, jostalaria, eta zoriona transmititzen dio bere 

ingurunekoei, ematen duen maitasunagatik, duen inozentziagatik eta 

onberatasunagatik. 

 
 

 
3.3. “Etxea guztiontzat” 

 

Proiektuarekin hasi berri, hezkuntza pentsamendu holistikoa oinarri izanik, behaketa 

egiterakoan familia eta nola ez naturaren interbentzioak beginik izatea zein punturaino 

onuragarri izan zitekeela arakatu nahi nuen. 
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3.3.1. Zergatik? Sendatzeko ordua da. 
 

Munduak gero eta ingurumen-mehatxu handiagoei aurre egin behar die une honetan, 

pertsonen eta naturaren arteko lotura kritikoa hobeto ulertzea funtsezkoa da erabaki 

eraginkorrak hartzeari buruzko informazioa emateko, ekintza positiboa sustatzeko eta 

pertsonek eta komunitateek naturarengandik jasotzen dituzten onurak optimizatzeko. 

 

Naturan denbora igarotzea ona da guretzat: gure haurren garapenerako, gure osasun 

eta ongizate orokorrerako, gure komunitateen bizitasunerako eta gure ekonomietarako. 

Pertsonek naturarekin esperimentatzen eta konektatzen dutenean, Lurrari mesede 

egiteko moduan jardutea ere litekeena da. Hala ere, gutako asko naturarekiko lotura 

zuzenen onurak galtzen edo galtzen ari gara. Politika eta praktika eraginkorrak jarri 

behar ditugu abian, adin eta baldintza sozial guztietako pertsonei naturarekin 

konektatzeko oztopoak gainditzen laguntzeko. 

 

Jarraian, naturan oinarritutako esperientziek adin guztietako pertsonentzat dituzten 

onura garrantzitsuen laburpen labur bat eskaintzen dugu, erraz eskuragarri dauden 

azterlan argitaratuetatik eratorria. Horren ondoren, bai atal honetan, bai txosten 

honetako atal nagusian, naturako esperientzien eta pertsonak natura zaintzeko neurriak 

hartzera eramaten dituen lotura-zentzuaren garapenaren arteko harremanari buruzko 

eztabaida zabala dator. 

 
Maila pertsonal eta sozialean, pertsonak zoriontsuagoak, osasuntsuagoak eta 

emankorragoak, sortzaileagoak, aktiboagoak eta komunitatearekin eta bizitza 

gizalegearekin konprometituagoak izateko joera handia eta gero eta nabariagoa da, 

natura beren bizitzaren zati esanguratsua denean (Richardson et al., 2017; Chawla & Litt, 

2013; Louv, 2012; Charles & Wheeler, 2012; Charles & Senauer, 2010; Kuo, 2010; Louv, 

2008). Naturarekin konektatzearen onura asko gure seme-alabekin hasten dira (Charles 

& Louv, prentsan). Adibidez, haurtxoek eta haur txikiek gorputz osasuntsu eta 

erresistenteak garatzen dituzte eskuak eta gorputz osoa material naturalekin arakatzen 

igarotzen duten denboratik aurrera; ikuspuntuek eta soinuek kognitiboki eta fisikoki 

estimulatzen dituzte aire zabaleko espazioetan. Trebetasun sozialak garatzen dituzte eta 

familiako kideekin lotzen dira aire zabalean partekatutako esperientzien bidez 
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(D’Amore, Charles & Louv, 2015; St. Antoine, Charles & Louv, 2012). Jaiotzen direnetik 

bost urte bete arte, haurrek garunaren garapen-tasa bereziak jasaten dituzte, eta hori 

estimulatu eta lagundu daiteke naturan oinarritutako esperientzien bidez. 

 

Eskola-adineko haurrek, oinarri horren gainean, aire zabaleko jolas aktiboa eraiki 

dezakete, oinarrizko trebetasunen garapenarekin erlazionatu dena, besteak beste, 

problemak ebaztea eta arrazoitzea, sormena, jakin-mina, arriskuen identifikazioa, 

erresilientzia, autoerregulazioa eta ikaskuntza soziala eta emozionala (Greffrath et al., 

2011; Strong et al., 2005; Bingley & Milligan, 2004; Korpela et al., 2002). Ikasleentzat, 

ikerketa-ikerketek lotura positiboak erakusten dituzte eskola-paisaien berdetasunaren 

eta errendimendu akademikoaren artean, hala nola proba estandarizatuen puntuaketak 

eta graduazio-tasak (Li & Sullivan, 2016; Wu et al., 2014; Matsuoka, 2010). Aire Libreko 

Gelaren Egunaren ekimenerako 45 herrialdetan berriki egindako inkesta bati 

erantzunez, maisuek jakinarazi zuten ikasgaiak aire zabalean hartzen direnean, haurrak 

gehiago inplikatzen direla ikaskuntzan (% 88), kontzentratzeko gai direla (% 68) eta 

hobeto portatuta daudela (% 65) (Project Dirt, 2018). 

 

Naturara sarbidea duten haur eta nerabeek ere jarduera fisiko gehiagoz gozatzeko joera 

dute (Barton et al., 2014). Onura ateratzen dituzte obesitate-tasa murriztuak eta beste 

gaixotasun kroniko batzuk, diabetesa eta bihotzeko gaixotasunak barne, bai eta ongizate 

emozional eta erresilientzia handiagoa ere (Chawla, 2015; Chawla et al., 2014; McCurdy 

et al., 2010; Osasunaren Mundu Erakundea, 2004). Ikerketen arabera, naturarekiko 

esposizioa faktore babeslea izan daiteke gazteen osasun mentalerako (Piccininni et al., 

2018; McCurdy et al., 2010; Louv, 2005). Duela gutxi egindako azterlan batean, 29,784 

nerabe kanadarrek ikusi zuten aire zabaleko jokoetan parte hartzea, baita astean ordu 

erdi baino ez ere, emakumeen sintoma psikologikoen prebalentzia-maila txikiagoekin 

eta gizonen zein emakumeen sintoma psikosomatiko txikiagoekin lotu zela (Piccininni et 

al., 2018). Nerabeek ere ikaskideen laguntza jasotzen dute, eta beren autoestimua 

handitzen dute lan egiten duten bitartean, taldeka ikasi eta esploratzen dute, bereziki 

aire zabaleko zerbitzura bideratutako proiektuek aberastuta. Proiektu horiek beren 

burua, besteak eta ingurumena zaintzeko konfiantza eta gaitasuna garatzen dituzte 

(Becker et al., 2017; D 'Amore, Charles eta Louv, 2015). 
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Naturan igarotako denborak eginkizun babesle garrantzitsua du adin guztietako 

osasunean eta ongizatean. Naturan ibili ondoren edo elementu naturalak ikusi ondoren, 

pertsonek hobekuntzak erregistratu dituzte presio arterialean, pultsuaren maiztasunean 

eta estresaren hormonen mailetan (Gladwell et al., 2013; Tsunetsugu et al., 2010; Pretty 

et al., 2005; Kaplan & Kaplan, 1989). Azterlan batean, frogatu zen lorategiek Alzheimerra 

duten pazienteei epe luzeko arreta-zentroetan lasaitasunari eusten laguntzen dietela, 

jokabide oldarkorren intzidenteak eta pazienteentzako eta haien mediku-arretako 

hornitzaileentzako arriskua eta estresa murrizten lagunduz (Mooney eta Nicell, 1992). 

Lorategietan oinarritutako beste ikerketa batean, egunero ordubetez lorategi batean 

eseri ziren geriatria-zaintzako egoiliarrek beren logelan geratu zirenekin alderatuta 

kontzentrazio-neurri guztietan nabarmen hobetu zutela aurkitu zen (Ottosson eta 

Grahn, 2005). Gure lantokietan, leiho batetik naturari begiratzeak estresa gutxitu eta 

lan-jarduna hobetu dezake (Kaplan eta Kaplan, 1989). 

 

Era berean, gero eta nabariagoa da naturarekiko hurbiltasuna izan daitekeela pertsonen 

jarduera fisikoaren eta ongizaterako lotutako onuren iragarle onenetako bat. Helduak 

erakusten ari dira naturan aire zabaleko ariketak indar fisikoa eta arintasuna handitzeaz 

gain, beren ongizate-sentsazioa ere hobetzen duela (Chawla & Litt, 2013; Louv, 2012; 

Kuo, 2010). Frogatu da aire zabalean ibiltzeak pertsonengan depresioaren larritasuna 

arintzen duela, eta aire zabaleko jarduerak, lorezaintza eta txirrindularitza kasu, 

antsietate eta depresio maila txikiekin ere erlazionatu direla (Peacock et al., 2007; Pretty 

et al., 2005). Naturako hainbat formarekiko esposizioak pertsona batzuk eskuzabalagoak 

eta maitekorragoak izatera eraman ditzake, eta horrek pertsonak beste batzuengana 

hurbiltzen laguntzen du (Weinstein et al., 2009). Erkidego mailan, berdegune gehien 

dituzten auzoek egoiliarren zoriontasun maila altuagoak ematen dituzte (Bell et al., 

2008). 

Naturarekin konektatzea osasun publikoko estrategia potentzial bat da, populazio 

askorentzat irisgarria eta eskuragarria dena, balio babesleak ez ezik onura 

leheneratzaileak ere erakusten dituzten ikerketekin. Naturarekiko esposizioak 

helduengan dituen eragin positiboek sendagai gutxiago, kirurgia azkarrago 



48 

Ainhoa GONZÁLEZ RUIZ 

 

 

berreskuratzea eta ospitaleko egonaldi laburragoak ekar ditzakete (Maller et al., 2005; 

Ulrich 1984). 

Ikerketen arabera, naturan ematen den denborak osasun mentaleko pazienteen artean 

sendagaien eta zerbitzuen beharra murriztu dezake (Osasun Publikoko Fakultatea, 

2010). Gainera, hiperaktibitatearen eta arreta-nahasmenduaren sindromea bezalako 

afekzio batzuetarako sendagaien kostu gero eta handiagoak arindu egin daitezke 

denbora tratamendu-plan baten parte denean (Faber-Taylor & Kuo, 2009; Faber-Taylor 

et al., 2001; Osasun Publikoko Fakultatea, 2010). Osasuna eta ongizatea sustatzeko 

naturan inbertitzeak onura ekonomikoak ere eragin ditzake. Bizikletentzako eta 

oinezkoentzako bidezidorrak erabiliz egindako jarduera fisikoaren kostu-onuraren 

analisiari buruzko azterlan baten arabera, jarduera fisikorako bidezidorretan egindako 1 

dolarreko inbertsio bakoitzak 2,94 dolarreko inbertsioa eragin zuen zuzeneko onura 

medikorako (Wang et al., 2005). Familiek, zergadunek, enplegatzaileek eta gobernuek 

jasaten dute gaixotasun fisiko eta mentalen zama ekonomiko eta sozial gero eta 

handiagoa mundu osoan. Abiapuntu gisa, natura modu eta forma desberdinetan 

eskuratzea funtsezkoa da pertsonei naturarekiko loturak dakartzan onura fisiko eta 

mental ugariak lortzen laguntzeko ("Home to Us All", 2018, orr. 14-16). 

 

3.3.2. Naturarekiko erakusketa geure burua eta besteak zaintzen laguntzen du. 
 

Naturarekiko esposizioak onura sakonak ditu osasunerako, besteak beste, jarduera 

fisiko handiagoa, osasun mentaleko nahasmenduen sintomak murriztea, erlaxazio 

handiagoa eta ongizate-sentsazio orokor handiagoa (Chawla & Litt, 2013; Kuo, 2010). 

Agerikoa da naturako esperientziek portaera sozial positiboa sustatzen dutela, 

ontasuna, altruismoa, eskuzabaltasuna eta baliabideen trukea barne (Weinstein et al., 

2009). Naturako eszena ederrak ikusteak berekin ekar dezake pertsonak 

kooperatiboagoak eta eskuzabalagoak izatea besteekin, baita arrotzen aurrean ere. 

Onuren artean, harriduraren zientziari buruzko ebidentzia-gorputz gero eta handiago 

batek (naturaren miraritzat hartzen denari erantzun sakona emateak) arazoak modu 

kooperatibo eta sortzaileagoan konpontzera bultza ditzake pertsonak (Stellar et al., 

2017; Piff et al., 2015; "Home to Us All", 2018, orr.24). Ondorengo taulan aurkezten dira 

patroi biofilikoak. 
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2. Taula: Diseinu biofilikoko patroiak eta erantzun biologikoak (Terrapin Bright Green, 

2014) 

 
 

 
3. 4. Transformazioak/ Datu bilketen interpretazioa 

 

(*Ikus 1.Eranskina. V diagrama.) 
 

Azterlan honen helburua Basoko Bainuen jarduerak familiaren osasunean duen eragina 

aztertzea da, ikerketa kuantitatiboko metodologia kualitatiboarekin uztartuz. 
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Metodologia kuantitatiboen teknikak erantzuten duten galdera “zenbat” izango da, hau 

da emaitzak zenbatu eta neurtu ahal izango dira. Aldiz metodologia kualitatiboetan ez, 

hauek “zergatik” galderari erantzuten diote eta beraz hauen emaitzak ezingo dira 

zuzenean neurtu, interpretatu egin beharko dira. 

 
Metodologia kuantitaboek egoeraren deskripzio bat egiten dute, eta lagin probabilistiko 

bat lortzen dute, hau da, lortutako emaitzekin jeneralizatu egin daiteke, eta emaitzak 

dugun unibertsora estrapolatu. Aldiz kualitatiboetan ez, emaitzak interpretatu egin 

behar direnez lagina ez-probabilistikoa izango da eta ezingo da unibertsora estrapolatu 

(Gardiel, 2015). 

 
Azterlanaren parametroetan, erabateko ongizatea lortzeko hiru dimentsio ezberdinak 

zehaztu, landu eta jorratu dira, kontuan hartuta jardueraren ezaugarriengatik eragin 

handiena izan zezaketen dimentsioak honako hauei egiten diogula erreferentzia: 

 
1. Norberaren ongizate dimentsioa: 

a. Ongizate fisikoa: Bihotzeko funtzioak hobetzen ditu, arnasketa, ikusmen- 

erlaxazioa areagotzen du. 

b. Ongizate psikologikoa eta emozionala: Erregulazio emozionala, 

pentsamendu positiboa, stresaren kontrola hobetzea eta arreta 

areagotzea. Hobekuntza-sentsazioa ongizateari dagokionez. 

2. Ongizate dimentsio komunitarioa: Pertsonen arteko komunikazio eraginkorra, 

komunitate-lotura indartsuagoak, harreman emozional handiagoa, enpatia, 

gatazkak murriztea eta gratitudea. 

3. Naturarekiko ongizate dimentsioa: Gratitude handiagoa, bizitzako aspektu 

positiboenganako ezagutza kontzienteagoa, izatearen sentimen sakonagoa, 

naturarekiko enpatia eta esker ona. 
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4. Irudia. Ongizatea lortzeko dimentsioak. (Iturria: Lan honen egileak egina) 
 
 

Azterlan honetan parte hartu duten pertsonen lagina 4 pertsonakoa da: 2 neska, 

ahizpak (% 50) eta 2 mutil, aita eta haurra ( % 50). 

 
3.4.1. Adinaren arabera 

 
 

Parte-hartzaileen adina 4 eta 43 urte bitartekoa da. Adin-tartearen arabera, hauek dira 

datuak: 

 
- 4 urte: ahizpa txikia. 

- 6 urte: anaia ertaina. 

- 9 urte: ahizpa zaharrena. 

- 43 urte: aita. 
 
 

3. 4.2. Eremu geografikoaren arabera 
 
 

- Irun - Gipuzkoa: 4 pertsona, bi emakume eta bi gizon. 
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3.4.3. Bizimoduagatik 
 
 

Parte-hartzaile bakoitza zer bizimodutan kokatzen dugun zehazteko, hurrengo 3 

kategoriatan sailkatu dugu: 

 
● Estilo aktiboarekin, eguneroko jarduera nagusiaz gain (adib.: Ikastetxea, lanera). 

Astero, aktibazio fisiko esanguratsua dakar (ibiltzera irtetea, eskolaz 

kanpokoetara joatea, etab.). 

● Estilo pixka bat aktibotzat jo ditugu beren eguneroko jarduera nagusiaz gain 

astean gutxienez aktibazio fisiko esanguratsua dakarren jarduera bat egiten 

duten pertsonak. 

● Estilo sedentarioarekin hartu ditugu kontuan eguneroko jarduera nagusiaz gain 

astean aktibazio fisiko esanguratsua dakarren jarduera gehiagorik egiten ez 

duten pertsonak. 

 
Parte-hartzaile guztien artean: 

 
 

● Estilo aktiboarekin: 4 pertsona, bi neska eta bi gizon. 

● Estilo pixka bat aktibotzat: 0 pertsona. 

● Estilo sedentarioarekin: 0 pertsona. 
 
 

3.4.4. Diagnostiko bidez 
 
 

● Autismo Espektro Nahasmena (AEN): Haurra 

● Beheraldia: Aita. 
 
 
 
 

3.5. Egindako jarduera 
 
 

"Baso-bainuen" saioak 2020ko azaroan hasita 2021ko urtarrilaren bitartean egin ziren, 

eguraldian ondorioz, aste batzuk atzeratu behar izan genituen. Baina beti saiatuz, saioak 

astean behin egiten. 
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Jardueraren garapen optimoa lortzeko, familia-eremu bereko talde bera sortu da, aita 

eta hiru seme-alaba. Kontuan hartu behar da ere familiako kideek profil desberdinak 

dituztela. Ia astero, asteburuko goiz batean, 2 orduko saio bat eginez goizean, guztira 4 

saio egin dira. Orokorrean, 8 orduko baso-bainuen saioak egin dituzte. Aipatzekoa da 

ere, baso terapiak bukatu ondoren beraiekin hizketan geratzen ginela. 

 
 
 

 
3.6. Kokapena 

 
 

Proiektu honen kokapena, bi leku ezberdinetan eraman dira aurrera, bai Gipuzkoan, bai 

Nafarroan. 

 
Hasteko, egunerokotasunetik urrun, gure baso bainuen lehenengo eta azkenengo 

esperientzia, Gipuzkoan, bereiziki, Donostian izan dira. Ur korronte baten soinuarekin, 

zuhaitzen azpian ibiliz, erlaxazio aisialdia topatuz. Donostin, Miramongo basoan eraman 

dira aurrera gure baso bainuak. 

 
Basque Culinary Center eta Miramon parke teknologikotik gertu dago, berriki irekitako 

basoa, konkretuki 2017ko otsailean. 628.000 metro karratu eta aisialdirako hainbat 

gune ditu. 

 
Aieteko Lantxabe auzo-elkartearen ekimenez, udalak, "Lur paisaiak" diseinatzaile eta 

eraikuntza enpresa gisa hartuta, benetako harribitxia den espazio bat berpiztea lortu du, 

donostiarren zein bisitarien gozamenerako eta aisialdirako. Naturgune berri bat, aire 

zabalekoa, ibilaldi luzeak egiteko, kirola egiteko, jolasteko, baso bainuak bertan 

berpizteko eta gure historiaren zati bat ezagutzeko aukera ematen diguna. 

 
Donostiako muinoetako batean dago, saihesbidearen (GI-20), Oriamendi pasealekuaren 

eta Miramon pasealekuaren (Illunbe) artean, non enpresa-parke teknologikoa dagoen 

eta bi ibarrez osatuta dagoen. 
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Miramon-basoak hainbat ibilbide eta bidexka ezberdin ditu. 
 
 

1. Aietetik Katxola eta Erramunene, eta Anfiteatro. 

2. Ilunbetik, Poliklinikara bi "ate" dituen lakioen bidean, Poliklinikatik, enpresa- 

parkerako pasabidea eta Mikeletegi. 

3. Ikusi-Mikeletegitik ingurabidean zehar. 

4. Errotatxo. 
 
 

Gauza eta zonalde ezberdinak daude, adibidez; Pakeako Erreka. Urmaelaren eremua. 

"Anfiteatro" aren eremua jaitsi ondoren zuzen jarraitzen badugu, zubi bat aurkituko 

dugu aurrez aurre, eta, albotik, Pakeako errekako urmaelera zuzenean eramango 

gaituen bidezidor bat jaitsi dezakegu. Landare- eta animalia-espezie ugari bizi dira 

bertan. Leku egokia izan da proposatutako jarduerak aurrera eramateko. 

 

 

 

5. irudia. Urmaelaren eremua. (Egilea: El bosque de Miramón. Un espacio natural en 

Donostia, ideal para ir en familia - Gabarroia, 2020) 
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Beste alde batetik, bigarren eta hirugarren saioak Aralar zerran aurrera eraman dira, 

euren erosotasun eremuetatik ateratzeko. 

 
Aralar Mendia 208 kilometroko zabal handia da, Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen 

dutena. Mendigune karstiko handia da, Nafarroako ipar-mendebaldean, mota askotako 

paisaiak biltzen dituena: lapiazek, ibar itxiek, leize eta osinek itxura kaotikoa ematen 

dute eta beti berde dauden larrek eta kolore anitzeko pagadiek, lasaia. 

 
Zailtasun maila desberdinetako ibilbideak, behatoki naturaletara San Migelen santutegia 

kasu eramaten duten igoera errazak, mendiaren barnetik ezkutatuta bidaiatzen diren 

erreken iturburuak (Iribaskoa, adibidez), antzinako bizitzen lekuko diren trikuharriak, 

Aralarren bihotzeraino eramaten duten leizeak (Mendukilo, Astitzen, besteak beste) eta 

Teodosio Goñikoarena bezalako kondairak... Laburbilduta, ikusgarritasun horiek guztiek 

paisaia piriniar horren magia handitzen dute. 

 
Aralarreko baso ederrek eta bazkalekuek natur balio handia ematen diote tokiari: 

pagoak, haritzak eta hurritzak zut ageri dira bazkalekuen ondoan eta latxa ardiak, 

behorrak eta zaldiak lasai dabiltza hara eta hona. Basu bainuak egiterakoan, lekuak duen 

magia eta berezitasunaz probesteko, Itziarrek eta biok, aldez aurretik aztertzen genuen 

eta saioa egokitzen genuen ahalik eta hobekien familiarentzat. 

 
Natura ardatz nagusia bada ere, harriak ere gauza asko utzi dizkigu: esaterako, ezin 

konta ahala trikuharri bazter guztietan barreiaturik, etxe eder askoak - Madotz, Astitz 

eta Baraibarkoak bezalakoak-, errotak Aitzarratetakoa kasu edo baselizak, adibidez 

Itsasperriko Santiagokoa. Dena den, monumenturik nabarmenena Aralarko San Migelen 

santutegia da, Erdi Arokoa. Toki enblematiko horren barruan, Teodosio Goñikoak 

gainean zeramatzan kateak daude. Izan ere, kondairaren arabera, penitentzia gisa 

zeramatzan kate horiek, aita-amaginarrebak hiltzeagatik, deabruak engainatuta; San 

Migeli babesa eskatuta, Aralarko dragoia mendean hartu eta kateetatik askatu zen. 

Gogoratu hiru aldiz pasa behar zarela kateen azpitik, zorte ona ekarriko dizulakoan. Kasu 

honetan, familia kondaira kontuan hartuz, kateen azpitik pasa ziren. 

 

Adimen emozionala eta naturistikoa hezkuntza premia bereziak dituzten haurrengan 

https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=3062
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=3062
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=3062
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=4074
https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=3126
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Hara iristeko hartu beharreko bide guztiek bazter ederretara eramaten dute bisitaria. 

Horrela, iparraldean dagoen Larraun ibarretik, Lekunberritik, datorrena Albiko zelaietan 

gelditu, pagadian 12 kilometro egin ondoren, eta izen bereko trikuharria ikusiko du, 

handik hurbil dagoena. Halaber, aukera izanen duzu 13. kilometroan gelditu eta 

Guardetxetik abiatzen den paseoa egiteko -hantxetik abiatzen dira iraupen eskiko pistak 

neguan-: mendi pista pagadien artean gora doa, harik eta bidea ireki eta Aralarko 

soilguneetara iritsi arte. 6 kilometroko ibilaldiaren ondotik, eta behin 300 metroko 

desnibela gaindituta, Irumugarrieta deritzon gailurra ikusiko duzu edo Aralar osoan 

barreiaturik dauden trikuharriak aurkitu, artzain borda, azienda, pago, haritz, iraleku eta 

belar-soro beti berdeekin batera ("Aralar Mendia - Lekunberri", 2020). 

 
 

 
 

6. irudia. Guardetxetik abiatuta, hartutako bidea (Iturria: Lan honen egileak egina) 
 
 

3.7. Giza taldea 
 
 

Saio bakoitzean, taldeak erreferentziazko bi figura profesional zituen: 

https://www.turismo.navarra.es/eus/organice-viaje/recurso.aspx?o=2334
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● Basoko bainuen gida: Naturarekin lotzeko praktiketako profesional prestatua, 

basoetan eta osasunean bereziki. Harreman eta konexio sentsoriala bultzatzen 

du basoko bainuaren ibilbidean. Itziar Insausti Mujika Yugen Green-en sortzailea 

da. Gida sutsua Itziar baso terapia gida akreditatua da, antropologoa -Goldsmith 

College London-, artista eta hezitzailea. Orain, beste batzuk kanpoan 

inspiratzeko grina du, esperientzia eraldatzaileak partekatuz eta eskainiz. 

Helduak mundu estresantetik at naturarekin berriro konektatzeko, sormena 

areagotzeko eta norberaren izatea indartzeko, Itziarrek naturarekin harremanak 

modu esanguratsuagoan erlazionatzen laguntzen du eta era berean norberaren 

irate naturala aurkitzen lagundu ("Team 1 — YÜGEN Green", 2020). 

● Hezitzailea: Ainhoa González Ruiz, bere udalekuetako hezitzailea eta UPNA-ko 

ikaslea. Bere gradu bukaerako proiektu lanarentzako behaketa, prestaketa eta 

lanketa egin du. 

 
Bestalde, aipatzekoa da ere, eskolako PT-a eta psikologoa proiektu osoan zehar parte 

hartu dutela, baraien iritziak emanez. Haurra behatuz, Baso bainuen saioen aurretik eta 

hauek burutu ondoren izan duen aldaketa plazaratuz. 

 
 
 

 
3.8. Ebaluatzeko tresnak 

 
 

Jarduerak parte-hartzaileengan duen eragina ebaluatzeko, hainbat ebaluazio-tresna 

erabili dira, bai maila kuantitatiboan bai kualitatiboan informazioa biltzeko. Ikerketa 

honen ardatzari jarraituz, ezinbestekoa izan zaigu ongizatearen hiru dimentsioak 

laguntzen neurtzeko ebaluatze tresna desberdinak erabili eta aukeratzea. Hau dela eta, 

ezinbestekoa egin zaigu POMS inkestaz aparte bestelako beste bi inkesta mota 

erabiltzea. Bhutanekoa eta GQ-6 testa. Honen arrazoia metodologian beran oinarrituta 

dago. Hau da, neurtzaile ezberdinak kontuan hartu ditugu, beti ere 3 dimentsioak 

ahalbidetzeko. (Ikusi 4. irudia ) 
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● POMS GALDETEGIA: 
 
 

Poms galdetegia erabilera komuneko test bat da ongizate psikologikoa neurtzeko. 1971n 

Douglas M.McNairrek garatu zuen Maurice Lorr eta Leo F. Dropplemanekin batera. 

Galdetegiaren hainbat bertsio daude. Gehien erabiltzen dena POMS 2 da, galdera-sorta 

luze (hirurogeita bost puntu) eta bertsio laburrago batean (hogeita hamalau puntu) 

eskuragarri dagoena. 

 
Nik erabiltzen dudana Australiako University of Western unibertsitateko J.R.Grove 

doktoreak diseinatutako bertsio baten egokitzapena da. Haurrek egindako galdetegia 

haurrek galdeketa egiteko uler ditzaketen kontzeptuetara egokitu behar izan nuen, 

honekin batera AEN duen haurrak, nirekin erantzuten zuen galdetegia, eskuz egindako 

emotikonoekin emozioak argiagoak ikus eta ulertzeko (Ikus 2.Eranskina: Emozioen 

emotikonoak.) 

 

● BHUTAN-EKO GALDETEGIA: 
 
 

Bhutan Studies eta GNH (Gross National Happiness/Zoriontasun Nazional Gordina) 

ikerketarako zentroa Bhutango Gobernu Erregionalarentzatik ateratako galdera batzuk 

aukeratu ditugu gure galdetegiarentzako. Aproposa iruditu zitzaigun, Hirugarren 

Zoriontasunaren Zentro Nazionalaren Galdetegia delako. 

 
Bhutango eta GNHko Ikasketa Zentroa (CBS) gizarte zientzien ikerketa institutu bat da, 

Bhutanen inguruko diziplina arteko ikerketak egiten dituena bere ongizate sozial, 

kultural, ekonomiko eta politikoa sustatzeko ("Centre for Bhutan Studies and GNH 

Research Royal Government of Bhutan", 2014). Zorion nazional gordina (FNB) edo 

barne-zorion gordina (FIB) bizi-kalitatea barne-produktu gordinak (BPG) baino termino 

holistiko eta psikologikoagoetan neurtzen duen adierazlea da. 
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● GQ 6 TESTA 
 
 

Esker ona neurtzeko galdetegia: Sei osagaiko (GQ-6) sari-formularioaren galdetegia sei 

elementuren autotxosten-galdetegi bat da, eguneroko bizitzan eta naturan esker 

onasentitzeko joera indibidualen arteko desberdintasunak ebaluatzeko diseinatua. 

Inkestatuek 7 puntuko “Likert” motako eskala batean babesten dute item bakoitza (1 = 

erabat desados eta 7 = erabat ados) ("The Gratitude Questionaire (GQ-6). Measurement 

Instrument Database for the Social Sciences", 2020). 

 
Ebaluatze tresnak ongizate dimentsioetan oinarritzen dira (norberaren ongizatea, 

ongizate komunitarioa eta naturarekiko ongizatea): 

 
✓ Norberaren ongizatearen neurtzaileak (dimentsioetan oinarrituz): 

 

-Adierazle fisiologikoak neurtzeko tresna: Egindako saio guztietan, honako 

aldagai fisiologiko hauen banakako neurketa egin da aitari eta behatutako 

haurrari saio aurretik eta ondoren: presio sistolikoa eta diastolikoa eta 

pultsazioak neurtuz. 

 
-Adierazle psikologikoa eta emozionala neurtzeko tresna: POMS galdetegi hau bi 

aldiz betetzea gomendatzen da, baso bainuak egin aurretik eta ondoren. Ostean, 

puntuazioak alderatu ahal izateko. (Oharra: emozio horietako askok berdinak 

dirudite: berariazko gauza da. Animo partikularren egoeren sei eskalaren 

ñabardurak dira, puntuazio-fasean ikusten den bezala). 

 
3. Taula: Aitari egindako POMS galdetegia 
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INONDIK 

ERE / 

EZERTXO 

(EN  

ABSOLUTO) 

 
0 

PIXKA BAT 

(UN 

POCO) 

 
 
 

 
1 

NEURRITSU 

(MODERAD 

O) 

 
 
 

 
2 

ASKO 

(MUCHO) 

 
 
 
 
 
 

3 

GEHIEGI 

(EXTREMO) 

 
 
 
 
 
 

4 

ESCALA 

TENSO 
     

ANTS 

ENFADADO 
     

HAS 

AGOTADO 
     

NEK 

DESCONTEN 

TO 

     
DEP 

ANIMADO 
     

KEM 

CONFUSO 
     

NAH 

TRISTE 
     

DEP 

ACTIVO 
     

KEM 

DE LOS 

NERVIOS 

     
ANTS 

MALHUMO 

RADO 

     
HAS 

DINÁMICO 
     

KEM 

DESESPERA 

NZADO 

     
DEP 

INCÓMODO 
     

ANTS 

INQUIETO 
     

ANTS 

INCAPAZ DE 
     

NAH 
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CONCENTR 

ARME 

      

FATIGADO      NEK 

MOLESTO      HAS 

DESANIMAD 

O 

     DEP 

RESENTIDO      HAS 

NERVIOSO      ANTS 

ABATIDO      DEP 

AMARGADO      HAS 

EXHAUSTO      NEK 

ANSIOSO      ANTS 

IMPOTENTE      DEP 

CANSADO      NEK 

CARGADO 

DE ENERGÍA 

     KEM 

DESCONCER 

TADO 

     NAH 

FURIOSO      KEM 

INCAPAZ      DEP 

OLVIDADIZO      NAH 

VIGOROSO 

(Fuerza o 

energía 

     KEM 
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interior de 

un ser vivo). 

      

CONSUMID 

O 

     NEK 

INSEGURO      NAH 

 

Egilea: Douglas M.McNais, Maurice Lorr eta Leo F.Droppleman, 1971. 
 
 

Emozio horietako bakoitza animo egoeren eskala batean kokatzen da. Egin eskala 

bakoitzeko puntuazioaren batuketa basoko bainuaren aurreko eta ondorengo emaitzei 

aurre egiteko (Li & Rizzo, 2018). 

 
4. Taula: Eskala bakoitzeko puntuazioa. 

 

 

ANTS: Antsietatea 24tik 

DEP: Depresioa 28tik 

HAS: Haserrea 20tik 

KEM: Kemena 24tik 

NEK: Nekea 20tik 

NAH: Nahasketa 20tik 

Iturria: Douglas M.McNais, Maurice Lorr eta Leo F.Droppleman, 1971. 
 
 

5. Taula. Haurrei egindako POMS galdetegia 
 

 
 INONDIK 

ERE / 

EZERTXO 

0 

PIXKA BAT 
 
 

 
1 

NEURRITS 

U 

 
2 

ASKO 
 
 

 
3 

GEHIEGI 
 
 

 
4 

ESKALA 
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TRISTE      DEP 

POZTASUN 

A 

     KEM 

GUSTOKO 

DUT 

     KEM 

DIBERTIGA 

RRIA 

     KEM 

LOTSA      ANTS 

INTRIGA      NAH 

EZ DUT 

GUSTOKO 

     HAS 

LASAITASU 

NA 

     KEM 

NEKATUTA      NEK 

BELDURRA      ANTS 

ASPERTUT 

A 

     NEK 

SORPRESA      NAH 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 
 

6. Taula: Eskala bakoitzeko puntuazioa. 
 

 

ANTS: Antsietatea 8tik 

DEP: Depresioa 4tik 

HAS: Haserrea 2tik 
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KEM: Kemena 16tik 

NEK: Nekea 8tik 

NAH: Nahasketa 8tik 

Iturria: Lan honen egileak bera 
 
 

Kontutan izanda beraiei egindako behaketa, eta beraien erantzunak, informazio 

kuantitatiboa eta kualitatiboa atera daiteke beraien ongizate psikologikoa neurtzeko. 

 
Esan beharra dago, egindako bigarren saioan aitari idatzi bat idazteko esan geniola. 

Berak nola sentitzen zela jakiteko, egun horretan haurrak behar asko zituztelako eta 

ezinezkoa egin zitzaigun hiruak lasaitasunez hitz egitea baso bainuak egin eta gero. 

2020ko azaroak 14ean gertatutakoa. (Ikus 3.Eranskina: Aitak idatzitako idatzia.) 

 

Bestalde, guk sortutako galdera batzuk gehitu ditugu ongizate pertsonalaren 

galdetegiaren atalean, garapen pertsonalari igorriz. 

 
7. Taula. Garapen eta ongizate pertsonalari buruzko galderak. 

 

 

1. Cuándo has llegado hoy, ¿cómo te encontrabas? 

-Triste 

-Alegre 

-Normal 

-Cansado/a 

-Nervioso/a 

-Otros: 

2. Cuándo has llegado hoy, ¿cómo te encontrabas? 

-Nervioso/a 

-Tranquilo/a 

-Motivado/a 

-Triste 

-Otros: 
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3. Hoy te vas a casa pensando…. 

-Ha sido un  dia bonito 

-Ha sido un dia normal 

-Ha sido un dia triste 

-Otros: 

4. Hoy vas a casa pensando… 

-He aprendido muchas cosas nuevas 

-He aprendido alguna cosa nueva 

-No he aprendido nada 

-Otros: 

5. ¿Tengo más confianza sobre mí y sobre la vida? 

-Mucho 

-Un poco 

-Nada 

-Otros: 

6. ¿Me siento más tranquilo físicamente? 

-Mucho 

-Un poco 

-Nada 

-Otros: 

7. ¿Me siento más tranquilo emocionalmente? 

-Mucho 

-Un poco 

-Nada 

-Otros: 

8. ¿Me siento más conectado con la vida? 

-Mucho 

-Un poco 

-Nada 

-Otros: 
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9. Piensa y dime, ¿cuáles son las (fuentes) más importantes que te harán llevar una vida 

verdaderamente feliz? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10. ¿Cuál es la felicidad que tú deseas? 

1.- Infeliz 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10- Tremendamente feliz 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 
 

✓ Ongizate komunitarioa eta naturarekiko ongizateren neurtzaileak 

(dimentsioetan oinarrituz) 

 
8. Taula: GQ 6 Testa. Esker ona neurtzeko galdetegia 

 

 

1. Tengo mucho que agradecer en la vida. 

-1= totalmente en desacuerdo 

-2 = en desacuerdo 

-3 = levemente en desacuerdo 

-4 = neutral 

-5 = ligeramente de acuerdo 
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-6 = de acuerdo 

-7 = totalmente de acuerdo 

2. Si tuviera que enumerar todo aquello por lo que me siento agradecido, sería 

una lista muy larga. 

-1= totalmente en desacuerdo 

-2 = en desacuerdo 

-3 = levemente en desacuerdo 

-4 = neutral 

-5 = ligeramente de acuerdo 

-6 = de acuerdo 

-7 = totalmente de acuerdo 

3. Cuando miro la naturaleza, no veo mucho por lo que estar agradecido. 

-1= totalmente en desacuerdo 

-2 = en desacuerdo 

-3 = levemente en desacuerdo 

-4 = neutral 

-5 = ligeramente de acuerdo 

-6 = de acuerdo 

-7 = totalmente de acuerdo 

4. Me siento agradecido con algunas personas en mi vida. 

-1= totalmente en desacuerdo 

-2 = en desacuerdo 

-3 = levemente en desacuerdo. 

-4 = neutral. 

-5 = ligeramente de acuerdo. 

-6 = de acuerdo. 

-7 = totalmente de acuerdo. 

5. A medida que me hago mayor, me doy cuenta de que soy más capaz de apreciar 

a las personas, los eventos y las experiencias que han sido parte de mi historia 

de vida. 

-1= totalmente en desacuerdo. 
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-2 = en desacuerdo. 

-3 = levemente en desacuerdo. 

-4 = neutral. 

-5 = ligeramente de acuerdo. 

-6 = de acuerdo. 

-7 = totalmente de acuerdo 

6. Pueden pasar mucho tiempo antes de que me sienta agradecido con algo o 

alguien. 

-1= totalmente en desacuerdo 

-2 = en desacuerdo 

-3 = levemente en desacuerdo 

-4 = neutral 

-5 = ligeramente de acuerdo 

-6 = de acuerdo 

-7 = totalmente de acuerdo 

Iturria: "The Gratitude Questionaire (GQ-6). Measurement Instrument 

Database for the Social Sciences", 2020. 

 
Puntuatzeko jarraibideak: 

Jarraian datorren eskala gida gisa erabiliz, idatzi zenbaki bat adierazpen bakoitzaren 

ondoan 

zure adostasun-maila adierazteko horrekin. 

1 = oso desados 

2 = desados 

3 = pixka bat desados 

4 = neutrala 

5 = pixka bat ados 

6 = ados 

7 = erabat ados 
 
 

Urratsak: 

1. Gehitu 1., 2., 4. eta 5. Elementuen puntuak. 
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2. Inbertitu 3. eta 6. Elementuen puntuazioak. Hau da, “7” bat lortu baduzu, idatzi “1” bat, 

“6” bat lortu baduzu, idatzi “2” bat, etab. (kontrakoa dagoena aurreko zerrendan): 

Adibidez, 1aren kontrakoa da 7; 2ren kontrakoa da 6; 3ren kontrakoa da 5. 

3. Gehitu 3. eta 6. itemetan emandako puntuazioak 1. urrats osoari. Hau da GQ-6 guztizko 

puntuazioa. 

Zenbaki hori 6 eta 42 bitartekoa izan behar da. 
 
 

Interpretazioa: 

% 25eko pertzentila: GQ-6an 42 puntutik 35eko puntuazioa lortu zuen norbaitek 

galdetegia egin zuten pertsonen % 25etik gorako puntuazioa lortu zuen. 

< % 35: 35etik beherako puntuazioa lortu bazuen, orduan laginaren beheko laurdenean 

dago esker onari dagokionez. 

% 50eko pertzentila: GQ-6an 42 puntutik 38 lortu zituen norbaitek testaren egileen % 

50etik gorako puntuazioa lortu zuen. 

<38: 38tik beherako puntuazioa lortu bazuen, orduan inkestari erantzun zioten pertsonen 

beheko erdian dago. 

% 75eko pertzentila: GQ-6an 42tik 41eko puntuazioa lortu zuen norbaitek GQ-6a egin 

zuten pertsonen % 75etik gorako puntuazioa lortu zuen Espiritualitate eta Osasunaren 

webgunean duela urtebete. 

42 puntu edo gehiago lortuz gero, espiritualtasun eta osasun laginaren % 13 altuagoena 

lortu du. (“The Gratitude Questionnaire-Six Item Form (GQ-6)", 2020). 
 
 

● Ongizate komunitarioa neurtzeko tresna (dimentsioetan oinarrituz). 
 
 

9. Taula: GNH galdetegia. Komunitate-harremanekin lotutako galderak. 
 

 

1. ¿Has hablado hoy con otras personas? 

-Mucho 

-Un poco 

-Nada 
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2. ¿Has notado si los demás estaban tristes, contentos, enfadados, ...? 

-Si 

-Un poco 

-Nada 

Iturria: Centre for Bhutan Studies and GNH Research Royal Government of 

Bhutan. (2014). 

 
Jardueraren asebetetze-maila: Ongizatea neurtzeko galdera bat txertatu dugu galdeketa 

orokorrean. 

 
10. Taula: Ongizatea eta gratitudea neurtzeko galdera. 

 

 

1. Tengo mucho que agradecer en la vida si, con respecto a mí, con 

respecto a la comunidad/ a los demás y con respecto a la naturaleza. 

-1= totalmente en desacuerdo 

-2 = en desacuerdo 

-3 = levemente en desacuerdo 

-4 = neutral 

-5 = ligeramente de acuerdo 

-6 = de acuerdo 

-7 = totalmente de acuerdo 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 
 

Erabateko ebaluazioa izateko, aurretik beste neurtzaile guztiak kontuan izanda 

ebaluatzeko tresnen barruan bukaerako galdetegia legoke. 

 
● Profesionalentzako galdetegia: Psikologoa, eskolako PT-a, Itziar eta ni erantzun 

beharreko galdera ireki bat. Jarduera bakoitzak norberaren ongizatean, ongizate 

komunitarioan eta naturarekiko ongizatean arteko harremanetan duen eraginari 

buruzko informazioa biltzea da helburua. Proiektuaren amaieran egiten zen eta 

haurrak emandako pertzepzioa osatzen zuen. 
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“¿De qué forma crees que la naturaleza, las terapias de bosque , la comunidad y 

uno / a misma han podido y pueden ayudar al alumno a mejorar su bienestar 

emocional, físico y comunitario?” 

 
● Azkenengo galdetegia: Aitarentzat autoaplikatutako galdetegia, Baso Terapiak 

amaitu eta hilabete bat igaro ondoren bete beharrekoa. Erantzuteko aukera 

ematen duten 28 galdera jasotzen ditu. Helburua baso bainuak bizi-kalitatearen 

hiru dimentsioetan izan duten eragina ebaluatzea da, baina igarotako 

denboraren ikuspuntuarekin. 

 
11. Taula: Azkenengo galdetegia. 

 

 

¿LOS ¿Hacer nuevas amistades? Si Más bien Más bien No 

BAÑOS DE   sí no  

BOSQUE TE 
     

     

HAN 
¿Sentirte menos nervioso con Si Más bien Más bien No 

AYUDADO 
la gente?  si no  

A…? ¿Sentirte menos nervioso en Si Más bien Más bien No 

 la naturaleza?  si no  

 ¿Sentirte más conectado con Si Más bien Más bien No 

 la naturaleza?  si no  

 ¿Sentirte más agradecido con Si Más bien Más bien No 

 la vida?  si no  

 ¿Comunicarte más con la Si Más bien Más bien No 

 gente?  si no  

 ¿Llevarte mejor con la gente? Si Más bien Más bien No 

   si no  

 ¿Sentirte menos triste? Si Más bien Más bien No 

   si no  
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 ¿Relajarte? Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Tener menos pensamientos 

negativos? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿A controlar tus emociones: 

euforia, enfados, impulsos, 

frustración, falta de ganas y 

energía…? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Sentirte mejor con quien 

eres, más orgulloso de ti 

mismo? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Sentirte más seguro contigo 

mismo? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Sentir que puedes hacer 

más cosas de las que creías? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿LOS 

BAÑOS DE 

BOSQUE TE 

HAN 

AYUDADO 

A…? 

¿Concentrarte? (si has 

respondido “Si” o “Más bien 

si”, puedes explicar si 

quieres: Si te concentras 

mejor, más, si te ha ayudado 

a pensar con más claridad... 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Participar más en 

actividades de tu día a día? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Hacer actividades 

relacionadas con la 

naturaleza? (Si has 

respondido “Si” o “Más bien 

si”, puedes explicar si 

quieres: cuáles son, cómo 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 
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 han sido, donde,..)     

¿Sentirte con más energía? Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Mejorar el sueño? (si has 

respondido “Si” o “Más bien 

si”, puedes explicar si 

quieres, si duermes mejor, 

más tiempo, si sientes que te 

levantas más descansado,... 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

GUÍA ¿Se ha explicado con 

claridad? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Te ha escuchado? Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

¿Ha respetado tus 

decisiones? 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

EN 

GENERAL... 

¿Los Baños del Bosque han 

sido lo que esperabas? (si has 

respondido “No” o “Más bien 

no”, puedes explicar si 

quieres, lo que esperabas 

encontrarte) 

Si Más bien 

si 

Más bien 

no 

No 

Iturria: Basoan, 2019. 
 
 

3.9. Garapen metodologikoa 
 
 

1. Aztergaiaren definizioa, metodologia eta behin-behinekotasuna: ildo horretan, 

familiako parte-hartzaile guztiei informazioa eman zitzaien jarraitu beharreko 

dinamikeekin, aurreikusitako egutegiari, erabili beharreko materialari buruz, 

etab… 
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2. Ebaluazio-tresnak diseinatzea, kontuan hartuta nork bere burua aplika 

ditzakeela, eta, beraz, kolektiboak ulertzeko moduko dokumentuak izan beharko 

lirateke. Bestalde, haurrei egindako galdetegiak egokitu egin dira, hiztegi 

errazago batekin. 

3. Parte-hartzaileen aukeraketa: lagina lau kidez osatutako familiaren artean egin 

zen, haien profilen eta adinen aniztasuna kontuan hartuta, eta kontuan hartuta 

ahizpa txikiak ez dituela galdetegiak egin, adina dela eta. Aipatzekoa da ere, 

ahizpa nagusiak galdetegiak bete zituela, baina behaketa soilik aitarena eta 

haurrena egitea erabaki genuen, beraien arteko aldea zehatzago behatzeko eta 

plazaratzeko. 

 
Ildo horretan, aipatutako irizpideak honako hauekin lotuta zeuden: 

egonkortasun klinikoa, diagnostiko desberdinak, patologiak edo ez fisikoak, 

konpromiso-maila, interes- eta partaidetza-maila, besteak beste. 

Borondatezkotasunaren ideia agertzen du beti parte hartzean. 

 
4. Jardueraren talka neurtzea: jardueraren inpaktua neurtzea, aurreko atalean 

adierazitako prozedurak eta tresnak kontuan hartuta. 

5. Datu objektiboak eta ondorioak aztertzea: adierazitako informazioa bildu 

ondoren, informazio hori aztertu da eta ondoren aurkezten diren ondorioak 

atera dira. 

 
3.10. Emaitzak 

 

Aipatu behar da hiru ongizate-dimentsioak aztertu direla basoko terapiek ongizate 

orokorrari dagokionez sor ditzaketen onurak kontuan hartzeko, ez bakarrik ikaslearenak, 

baita komunitatearenak eta naturarenak ere. Izate ororen ongia ulertzen duten balio 

holistikoagoak dituen hezkuntza baterantz hurbiltzeko asmoz beti. Horretarako, eta 

erreferentziazko datu gisa, lehenengo eta azken eguneko datuak hartu dira kontuan 

aldaketa hori behatzeko. Emaitza horiek, halaber, autoaplikatutako galdetegiei egindako 

azterketatik (bi galdetegi aplikatu zaizkie, Baso Bainuen aurretik eta bukaeran aitari eta 

haurrari) eta profesionalek betetakoetatik datoz. 
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✓ Norberaren ongizatearen barne, bi adierazle ezberdin ditugu: 

- Adierazle fisiologikoak: presio sistolikoa, presio diastolikoa eta 

pultsazioak neurtuz. 

12. taula: Haurraren adierazle fisiologiko neurketak 
 

HAURRA Hasieran Bukaeran 

1.Saioa Presio sistolikoa:155 
Presio diastolikoa:96 

Pultsazioak:135 

Presio sistolikoa:140 
Presio diastolikoa:80 

Pultsazioak:85 

4. Saioa Presio sistolikoa:150 
Presio diastolikoa:94 

Pultsazioak:130 

Presio sistolikoa:135 
Presio diastolikoa:80 

Pultsazioak: 83 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 

13. Taula: Haurraren saioen arteko onuren konparaketa 
 

HAURRA 1. SAIOAREN 

ONURA 

(HASIERA- 

BUKAERA) 

4. SAIOAREN 
ONURA 
(HASIERA- 
BUKAERA) 

1-4. SAIOEN 
ARTEKO 
ONURA 

PRESIO 
SISTOLIKOA 

%9,7 %10 %12,9 

PRESIO 
DIASTOLIKOA 

%16,7 %14,9 %16,7 

PULTSAZIOAK %37 %36,2 %38,5 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 

14. taula: Aitaren adierazle fisiologiko neurketak 
 

AITA Hasieran Bukaeran 

1.Saioa Presio sistolikoa:140 
Presio diastolikoa:90 

Pultsazioak:120 

Presio sistolikoa:120 
Presio diastolikoa:70 

Pultsazioak:75 

4. Saioa Presio sistolikoa:135 
Presio diastolikoa:83 

Presio sistolikoa:115 
Presio diastolikoa:70 
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Pultsazioak:115 Pultsazioak:78 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 

15. Taula: Aitaren saioen arteko onuren konparaketa 
 

AITA 1.SAIOAREN 

ONURA 

(HASIERA- 

BUKAERA) 

4. SAIOAREN 
ONURA (HASIERA- 

BUKAERA) 

1-4. SAIOEN 
ARTEKO 
ONURA 

PRESIO 
SISTOLIKOA 

%14,3 %14,8 %17,9 

PRESIO 
DIASTOLIKOA 

%22,2 %15,7 %24,1 

PULTSAZIOAK %37,5 %32,2 %35 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 
 

Presio arteriala zure odolak arterien pareten kontra bultzatzean duen indarra da. 

Bihotzak laten duen bakoitzean, odola ponpatzen du arterietara. Arteria-presioa 

handiagoa da bihotzak odola ponpatzen duenean. Horri presio sistolikoa deitzen zaio. 

Bihotza atsedenean dagoenean, taupaden artean, arteria-presioa jaitsi egiten zaio. Horri 

presio diastolikoa esaten zaio. 

Arteria-presioa irakurtzeko, bi zenbaki horiek erabiltzen dira. Oro har, zenbaki sistolikoa 

zifra diastolikoaren aurretik edo gainetik jartzen da. Adibidez, 120/80k 120-ko presio 

sistolikoa eta 80-ko diastolikoa adierazten du. 

Arteria-presioa luzaroan luzatzen denean, bihotzak indar handiagoz ponpatzen du eta 

gehiegi lan egiten du. Horrek osasun-arazo larriak sor ditzake, hala nola bihotzekoak, 

garun-hodietako istripuak, bihotz-gutxiegitasuna eta giltzurrun-gutxiegitasuna ("Presión 

arterial alta: MedlinePlus en español", 2020). 

Dokumentu hau kontuan hartzen bada, aitaren kasuan, lehenengo saioko eta laugarren 

saioko presio sistolikoa altua zen (>120 baino gehiago) eta 4. Saioaren bukaeran jada 

115 zen, normaltasunaren barruan. 
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Hasierako saioan presio diastolikoa 90 zen eta honek esan nahi du limitean zegoela jada 

altuegi izateko, eta azkeneko saioko bukaeran 70 zen. 

Datu hauek adierazten duten arabera, baso bainuko hobekuntzak datu fisiologikoetan 

islatzen direla eta ondorioz, osasun orokorrean. 

Konparatzen baditugu haurra eta aitaren hobekuntzak esan dezakegu baso bainuek 

eragin handiago izan dutela presio sistolikoan eta diastolikoan helduarengan, baina 

pultsazio aldetik, haurrarengan nabarmenago izan direla. 

Jarduerak onura fisiko handia ekarri die parte-hartzaileei. Aitak eta semeak erantzun 

gehienetan fisikoki eta emozionalki lasaiago eta hobeto sentitzen zirela aipatu baitzuten. 

Jarduera fisiko moderatuak jarraitua osasun kardiobaskularrean dituen onurak oso 

dokumentatuta dago literatura medikoan. Bien emaitzak ezin hobeto datoz bat 

normalean deskribatutakoarekin; izan ere, parte-hartzaileen artean presio arterial 

sistolikoa, diastolikoa eta bihotz-maiztasuna modu mailakatuan eta jarraituan jaitsi 

direla ikusten da. Aipatzekoa da, onura horiek jarraitu egingo dutela saioekin jarraituz 

gero. 

Azken saioan honako emaitza hauek lortu ziren: 
 
 
 

16. Taula: Lortu dena adierazle fisiologikoei esker 
 

Egoera fisikoari buruzko pertzepzioaren hobekuntza-efektua. Adibidez, aitaren presio 

diastolikoak %24,1 hobetu du; presio sistolikoak, %17,9 eta pultsazioak %35;eta 

haurraren presio diastolikoak %12,9, presio sistolikoak %16,7 eta pultsazioak %38,5) 

Presio arterialak eta bihotz-maiztasunak behera egin dutela ikusten da 

Egilea: Lan honen egileak egina 
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- Adierazle psikologikoa: Erregulazio emozionala, pentsamendu positiboa, 

estresaren kontrola hobetzea eta arreta areagotzea. Hobekuntza-sentsazioa 

ongizateari dagokionez. 

Saioen hasieran aitak eta haurrak, gogo-aldarte normala adierazi zuten: erantzunen % 

75ek gogo-aldarte "normal" batekin ekin diete saioei, eta, aldi berean, arrazoituta eta 

ziurgabetasunez. Honek sinkronia adierazten du familiaren barruan eta dinamika 

berdinean daudela esan nahi du. Sinkronia gaitasun emozional garrantzitsua da ugaztun 

sozialetan. Enpatiaren ondorioa baita. Gizarte-talde bateko kideek emozio-egoera 

zehatzak aldi berean aktibatzeko duten gaitasuna da, baita emozio-egoera horien 

ondoriozko portaerak ere. 

17. Taula: Aitaren adierazle psikologikoak azkenengo saioan 
 

Aita En absoluto 
0 

Un poco 
1 

Moderado 
2 

Mucho 
3 

Extremo 
4 

Alegre 
   

X 
 

Activo 
  

X 
  

Cargado de 
energía 

   
X 

 

Dinámico 
  

X 
  

Inseguro 
 

X 
   

Iturria: Lan honen egileak egina 
 

18. Taula: Haurraren adierazle psikologikoa azkenengo saioan 
 

Haurra Ezertxo 
0 

Pixka bat 
1 

Asko 
2 

Asko 
3 

Gehiegi 
4 

Alegre 
    

X 

Sorpresa 
    

X 

Divertido 
    

X 

Nervioso 
 

X 
   

Miedo 
 

X 
   

Iturria: Lan honen egileak egina. 
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Saioak amaitzean: ondoriozta dezakegu jarduerak lagundu duela, batez ere, 

bizitzarekiko egoera positiboagoa izaten. Hau da, bi parte-hartzaileek beren aldartea eta 

emozioak deskribatu dituzte, alaitasuna bezalako definizio positiboekin. Aktiboagoak, 

dinamikoagoak, indartsuagoak eta energiaz kargatuagoak sentitzen ziren. Era berean, 

saioa egiten ondo pasatu dutela nabarmendu dute. Honekin batera, tristura-egoera 

murriztu egin dela antzeman da. 

Saioaren ondoren gogo-aldartean izandako aldaketei erreparatuta, jarduerak dimentsio 

horretan eragina duela ondorioztatzen da. Saioaren aurretik pozik zeuden parte- 

hartzaile guztiek saioaren ondoren beraien poztasun egoera mantentzen zutela 

objektibatzen da. 

Aipatzekoa da ere, lehenengo saioa baino lehen egoera normala adierazten zuela aitak 

eta bere aldartea handitu zuen normal izatetik alai eta motibatuta egotera. 

✓ Ongizate komunitarioa: 
 

Ongizate komunitarioaren dimentsioak eragin handia izan du. 
 

Erabilitako galdetegiaren puntuazio maximoa 5 zen (Basoan, 2019). Erantzun 

gehienetan, senideen arteko elkarrizketa eta interakzioren batean parte hartu izana 

aipatu dute (puntuazioa: 4,2, % 84); senideekin gozatu izana (puntuazioa: 5, % 100) eta 

saioen ondoren sinkronia handiagoa zegoela eta hobeto eramaten zirela nabaritu izana 

(puntuazioa: % 4,3, % 86). 

Ikus dezakegu Baso bainuen jardueran lortutako ehunekoak gainetik kokatuta daudela; 

interpretatzekoa da jarduerak aldi jakin batean izan dituen ezaugarri espezifikoek onura 

handiagoa ekarri dutela dimentsio horretan, beste dimentsio batzuetan eragin 

handiagoa izango duten beste esku-hartze mota batzuekin alderatuta. 

Beste alde batetik, jarduerak besteengan egoera emozionalak aitortzeko gaitasunean 

eragin handiagoa duela identifikatu da, puntuazioa 3,3, % 77 eta senideak hobeto 

ezagutzeko gaitasunean, puntuazioa 3.4, % 68. 
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19. Taula: Ongizate komunitarioa neurtzeari esker lortu dena 
 

Jarduerak komunitate-harremana (% 95), harreman horietaz gozatzea (% 87) 
eta ingurunearekiko eta saioaren osteko parte-hartzaileekiko harreman 

enpatikoa hobetzea (% 85) bultzatu ditu. 

Errukian eta enpatian oinarritutako harremanak sortzea erraztu du. 
Gainerakoen egoera emozionalak % 77an onartzean. 

Familiako kideekiko konexio-inpaktu handiagoa identifikatu da (% 68). 

Iturria: Lan honen egileak egina 
 

 

 

 

✓ Naturarekiko ongizatea: 
 

Naturaren dimentsioak eragin handia izan du ongizatean. Erantzun gehienetan adierazi 

dutenez, egindako saioetan honako galdera hau egin zitzaien: "Naturari begiratzen 

diodanean, ez dut asko ikusten eskertuta egoteko?". Erantzun guztietan, azken emaitza 

da erabat desados daudela. Hau da, %100ean sentitu dute naturarekiko erabateko esker 

ona, bai haurrak, bai aitak. 

Era berean, metodologia kuantitatibotik nabarmendu dezakegu bi parte-hartzaileek 

esker oneko keinuak egin zituztela egindako jardueretan zehar. Haurraren kasuan, 

Komunitate- 
harremana 

(%95) 

Harremanen 
gozamena 

(%87) 

Inguruarekiko 
eta parte- 

hartzailekiko 

harreman 
enpatikoa 

( % 85). 

7. Irudia: Ongizate komunitarioari esker lortu dena 
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animalia batekiko izan duen zaintzaren eta enpatiaren adibide bat nabarmendu behar 

da, ustez animaliak horrela tratatzen ez dituenean. Aitari dagokionez, jarduera bat egin 

ondoren zuhaitzetako batekin duen lotura deskribatzeko modua ere nabarmendu behar 

da, enpatia, esker on eta era humanistikoagoan deskribatzen baitu. 

 

 
20. Taula: Naturarekiko ongizatea neurtzeari esker lortu dena. 

 

Naturarekin lotura eta esker on gehiago sentitzen dute. %100 

Era kontziente batean enpatia eta gratitudea gehiago lortu dute naturarekiko 
(emaitza kualitatiboak) 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

 
Una vez emprendido y concluido este proyecto, es imprescindible y necesario observar 

y extraer las conclusiones que se han derivado del mismo, para en su caso reflexionar 

sobre los beneficios que la naturaleza reporta en el bienestar humano, y en especial en 

situaciones de adaptación y duelo tras la pérdida de un ser querido. 

Este último apartado de conclusiones tiene como finalidad recopilar y fusionar 

conceptos extraídos del presente proyecto y descritos en el apartado teórico, y su 

aplicación en la práctica y en la vida diaria, como son la inteligencia emocional, la 

inteligencia social, la inclusión... que conducen a resaltar la importancia de trabajarlos 

en profundidad en el sistema educativo, de abrir nuevas puertas a una educación más 

holística que no sólo tiene en consideración el bienestar y la mejora del alumnado desde 

una perspectiva individualista sino que se contempla también el bienestar como algo 

intrínsecamente ligado al bienestar no sólo del alumnado sino de la comunidad y de la 

naturaleza, es decir, un bienestar común. Es así como a través de este proyecto se ha 

creado una propuesta con unos medidores diferenciales y con una perspectiva que 

permite de una forma transversal tener en consideración la implicación que tanto la 

naturaleza como la propia comunidad pueden tener en la mejora no sólo del alumnado 

sino de todos los agentes implicados. Unido a ello, cabe destacar de la misma forma tres 

cuestiones importantes. 

En primer lugar, se puede considerar cumplido el objetivo general propuesto al inicio del 

trabajo, que ha sido, sensibilizar y desarrollar la inteligencia emocional y naturalista en 

el alumnado con necesidades educativas especiales, mediante los Baños de Bosque de 

forma práctica y terapéutica y siendo partícipes tanto el alumno como su familia. 

En la tercera sesión, pudimos ver el crecimiento de la sensibilización, la importancia y 

necesidad que tenía el niño hacia otros seres vivos en un ambiente natural. Ejemplo de 

ello, y quizás un medidor cualitativo a destacar es aquel en el que se pudo percibir cómo 

su actitud había cambiado. Mientras que previamente, tanto la familia como sus 

tutelares lo habían comentado, y en los diagnósticos se señalaba la incapacidad del 

alumno de empatizar con otros seres vivos, después de varias terapias de bosque, el 

alumno comenzó no sólo a considerar a otros seres vivos, sino también a empatizar e 
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incluso querer tomar responsabilidad y cuidado hacia ellos. Este es el ejemplo que 

sucedió con una babosa, que, aunque sólo se trate de un ejemplo, se puede considerar 

que quizás sea uno de los mayores resultados de este proyecto, puesto que el niño tomó 

la iniciativa de cuidar a los animales que hallaba en el camino. Hubo un momento en el 

que cogió una babosa del suelo y el padre dijo: “Estoy seguro de que la va a tirar al suelo, 

y la va a matar”, y no fue así. Estuvo gran parte de la sesión con la babosa en la mano y 

al desarrollar los ejercicios, la posaba en el tronco de los árboles con mucha delicadeza, 

avisando al grupo de dónde la dejaba para que tuviésemos cuidado: “La dejo aquí, no la 

piséis y no la matéis, eh”. Previamente, el niño carecía de este tipo de actitudes y 

comportamientos, ya que no empatizaba ni controlaba el riesgo ni el dolor en muchos 

momentos. Actitudes como éstas, sorprendieron gratamente al padre y al resto, al ver 

al niño tomar responsabilidad y cuidar de otro ser vivo con tanta empatía y sutileza. 

 
De esta manera, se logra comprender el gran valor que tiene hoy en día el contacto con 

la naturaleza, ya que contribuye a saber gestionar nuestras emociones, entendiéndolas 

y analizando cada sentimiento para poder expresarlo con exactitud. Por ello, siendo de 

gran ayuda, es necesario e imprescindible pasar tiempo en la naturaleza, para así poder 

encontrar el bienestar individual, pudiendo descubrirlo uno mismo a través de la 

naturaleza y sintiéndose parte de una comunidad. De esa manera, la naturaleza se 

convierte en un gran aliado a la hora de lidiar con la inteligencia emocional y naturalista; 

es un concepto que nos ayuda a reconocer cómo podemos influir en nuestras propias 

emociones y en nuestra interpretación de los estados emocionales del resto de forma 

adaptativa. Esta idea tiene un papel esencial en la forma en la que socializamos, así como 

en las estrategias que tomamos para adaptarnos al entorno. 

 
Como conclusión segunda, destacar el cumplimiento de la mayoría de los objetivos 

específicos. Estos se han podido observar en el apartado de resultados, como por 

ejemplo, lograr que sientan más empatía y gratitud hacia la vida y hacia los demás y a 

su vez, conseguir su bienestar psicológico y físico logrando una sincronía familiar. 
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La calidad de vida de la familia aumenta con la realización de la actividad desde una 

perspectiva holística y a través de las terapias de Baños de Bosque especialmente a 

través de un análisis transversal que contempla no solo el bienestar personal sino 

también el comunitario y el de la naturaleza. Para ello, en las dimensiones, se han tenido 

en cuenta la dimensión de Bienestar personal, Bienestar comunitario y Bienestar con la 

naturaleza, considerándolo la tríada que contribuye a la conexión con uno mismo y con 

el entorno al que pertenece y del que procede. 

La dimensión de bienestar personal, abarca por una parte el bienestar físico y por otra, 

el psicológico y emocional. Las terapias de Bosque ocasionan un impacto relevante en la 

mejora del estado de la respiración, un descenso progresivo y significativo en la presión 

arterial y en la frecuencia cardiaca. También origina mejoras en el estado de ánimo, en 

la regulación emocional, en los pensamientos positivos y ayuda a contrarrestar la 

sintomatología “negativa”. A su vez genera un impacto positivo en la salud de los 

participantes, por lo que hay un efecto de mejora en la percepción sobre su estado físico. 

He aquí, el mensaje recibido por el padre el 28 de Noviembre de 2020: 

“...Nada, comentarte que han estado mejor durante la semana, han tenido buena 

semana. En general, hemos dormido y descansado mejor. 

Nos noto más tranquilos, les viene muy bien, a mí también, noto un montón. 

El poder desconectar,... 

...Nos está viniendo bien lo que estamos trabajando con vosotras, mil gracias.” 
 

En referencia, al bienestar comunitario, las Terapias de Bosque favorecen la 

comunicación interpersonal afectiva. Como hemos podido observar a través de todo el 

proyecto, el vínculo familiar es más fuerte y por ello, están más unidos. En relación a 

ello, los conflictos se han reducido y mantienen mayor empatía entre ellos. A 

continuación, la opinión del padre el 18 de diciembre del 2020. 

“...Esta semana “nombre del niño” ha estado muy bien, no ha tenido conflictos ni se ha 

enfadado con su hermana pequeña, cosa que generalmente pasa a menudo. 

...El otro día la hermana mayor estaba llorando porque se acordó de su madre y fue 

“nombre del niño” a preguntarle a ver qué le pasaba y le dio un abrazo. Antes no lo 

hacía.” 
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En cuanto a la dimensión referida al bienestar con la naturaleza, los Baños de Bosque 

generan un conocimiento más consciente de los aspectos positivos de la vida, mayor 

gratitud y empatía hacia la naturaleza, y en consiguiente hacia todo ser viviente, incluido 

uno mismo. 

 
Remarcar en este proyecto la participación activa de la familia y su implicación en cuanto 

a facilitar los resultados basados en las tres dimensiones previamente expuestas, con el 

mayor rigor posible. El diseño y el desarrollo de actividades familiares de Terapias de 

Bosque en la naturaleza permitió una mayor integración del niño con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), concretamente con Trastorno del Espectro Autista (TEA), si 

bien el avance en la inteligencia emocional fue variante entre los participantes, en este 

caso, en la familia del niño, debido probablemente a que la familia se encontraba en un 

proceso doloroso de duelo y de adaptación a una nueva situación sin la presencia de un 

ser querido. Cabe destacar que la integración y aceptación del proyecto fue inmejorable 

y admirable, ya que los cuatro participantes se han entregado y han desarrollado el 

máximo en cada sesión y no podemos más que agradecer infinitamente su disposición y 

participación. 

En definitiva, consideramos que el proyecto ha generado motivación, compromiso y 

vinculación en las personas participantes, pudiendo llegar a extenderse a toda la 

población en general. Esta propuesta de proyecto podría servir como modelo para 

aplicarse en la escuela, tratando de impulsar una serie de habilidades emocionales, 

sociales y naturalistas en el alumnado (en las tres dimensiones), y a su vez, hacerlo 

extensivo desde el inicio de la Educación Infantil hasta finalizar la etapa universitaria. 

 
Esta actividad puede contribuir de forma significativa a ampliar la conexión con la 

naturaleza que a su vez, derivará en una mayor conciencia medioambiental, por lo que 

puede resultar una iniciativa clave en el ámbito educativo, tanto en el alumnado como 

en el profesorado, ya que los participantes mencionan sentir mayor conexión, cercanía 

y respeto por la naturaleza que les rodea y los seres vivos, en general. 
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Como conclusión final, se presenta esta propuesta pedagógica y terapéutica con el fin 

de abrir una alternativa nueva que permita mejorar no sólo el sistema educativo sino el 

de todos aquellos partícipes en él y en el propio entorno. Tanto la mejora de las 

competencias emocionales a través de las terapias de bosque así como la inclusión al 

analizar tales competencias y mejoras del bienestar del alumnado que faciliten su 

progreso tanto educativo como social y vital, llevan a abrir un nuevo marco referencial 

que puede generar nuevas propuestas en la mejora del sistema educativo. Introducir las 

terapias de bosque tanto a los alumnos y alumnas como a los propios profesores e 

incluso a familias, puede llegar a generar no sólo un bienestar de cada participante, sino 

un bienestar que contemple la propia comunidad y la naturaleza. Más aún, teniendo en 

consideración el momento histórico actual, se podría decir que las terapias de bosque 

podrían ser un gran aliado a la hora de encontrar nuevas perspectivas para mejorar el 

sistema educativo y complementar las necesidades que la enfermedad provocada por el 

coronavirus (SARS- CoV-2), COVID-19, está produciendo, al afectar de manera indirecta 

tanto a las emociones como a la sinergia entre todos los actores de la educación, y 

finalmente en el de nuestro entorno medioambiental. Dar pie a que se introduzcan 

terapias de bosque en el ámbito educativo, como se ha podido comprobar en los 

resultados, podría llevar a un bienestar más allá de las cualificaciones numéricas, a que 

contribuiría a un bienestar del tejido social. Un bienestar, que a largo plazo podría servir 

de aliado para un desarrollo orgánico tanto de la educación como del ser como ente 

humano comunitario y en conexión con la naturaleza. Todas ellas, características y 

habilidades que en este momento histórico son tan necesarias como cruciales porque 

pueden marcar tomar un camino u otro en la evolución humana y del planeta. 

 
Una de las preguntas que se generaron a través de este proyecto fue el hecho de la falta 

de mayor información y análisis sobre la importancia que el bienestar del propio 

profesorado puede tener no sólo en el alumnado sino en todo el sistema académico. El 

participar en las terapias de bosque u otras actividades que mejoren el bienestar del 

profesorado y poder ser partícipe de los beneficios que nos trae la naturaleza, generó 

esta pregunta, como futura profesora que voy a ser. Es decir, me pregunto por qué no 

se investiga e invierte más académicamente, en la propia carrera del futuro profesorado 

para tener en consideración la importancia del bienestar de uno mismo y de encontrar 
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pautas tanto individuales como comunitarias y en este caso, incluidas en el sistema 

educativo que ayuden a que el profesorado desarrolle su máximo potencial, sin estar 

sometido a los niveles tan elevados de estrés que están relacionados con esta carrera y 

su desempeño profesional. 

 
Otra de las preguntas que se generaron fue la constatación de una falta de sinergia 

colectiva a la hora de tratar situaciones de dificultad, como sucedió en este caso, que 

pueden ir surgiendo a lo largo de la educación y de la vida de un ser humano. En este 

aspecto concreto, me refiero a la muerte de una madre y los efectos que ocasiona en el 

bienestar del alumno y de su familia. He percibido que existe en nuestra sociedad, una 

falta de análisis sinérgico que contemple a todos los actores del sistema educativo. Por 

ello, se decidió incluir en el análisis conceptos como el de bienestar de Bhután, donde si 

un alumno no llega en la encuesta a cierto porcentaje de bienestar, el propio sistema 

gubernamental se asegura de analizar las diferentes razones y acciones que puedan 

llevar a mejorar el estado del alumno: plantea quizás nuevas formas más colectivas y 

empáticas de interpretar la propia educación. Del mismo modo, plantea acciones que 

contemplen el bienestar comunitario, como en este caso se demostró al utilizar las 

terapias colectivamente, ayudándoles así a superar el proceso del duelo de forma 

colectiva y sincrónicamente como núcleo familiar. Así, se logra que cada uno de ellos 

exprese con mayor fidelidad sus sentimientos y emociones, fomentando a su vez la 

empatía y la gratitud entre ellos. En este proyecto se pudo comprobar cómo las Terapias 

de Bosque ayudaron a crear una mayor y mejor sincronía en el ámbito familiar, siendo 

el mismo un factor positivo en el bienestar de cada uno de ellos y de la comunidad en 

general. Ello demuestra la importancia de las tres dimensiones analizadas a lo largo del 

proyecto. 

 
Finalmente, como última cuestión que se ha abordado a lo largo de este proyecto es el 

propio concepto de la inclusión. Las terapias de bosque ayudaron a encontrar un marco 

ambiental, un entorno natural donde cada ser tenía su espacio y su lugar sin ningún 

prejuicio, sin ninguna definición más que aquel de ser uno más en la naturaleza. Este 

nuevo posicionamiento del alumno generó, por así decirlo, una desclasificación de una 
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etiqueta basada en las carencias que podría tener o percibir previamente el alumno, y 

que es muy habitual cuando se diagnostica al alumnado con necesidades educativas 

especiales. Por contra, y apoyándonos más en las teorías que autores como Howard 

Gardner reseñan, en relación a la inmensidad de habilidades que muchas veces no se 

reconocen en el sistema educativo, se generó la pregunta de hasta qué punto este 

alumno tenía de por sí habilidades innatas que no habían sido desarrolladas y que, sin 

embargo, forman parte de la sinergia de la familia y que gracias a las sesiones se han 

podido visualizar. Me gustaría destacar un momento muy especial que sucedió cuando 

en una de las sesiones el padre, se sentía incapaz de poner su mano en el agua y dejar 

atrás su pasado. Al percatarse su hijo de ello, se le acercó y le apoyó en esa acción, 

mientras que el resto de la familia lidiaba con sus propios problemas de una forma más 

individual. Esta acción tan simple, suscita la pregunta de hasta qué punto la inclusión 

debería enfocarse de manera diferente, y quizás incluso más afín con los conceptos 

básicos hacia los que nos guía la propia naturaleza. Es decir, que cada individuo en su 

imperfección o posesión de carencias (alumno con TEA) respecto a lo que se cataloga 

como “normal” en nuestra sociedad, es un ser con un lugar propio y unas capacidades 

esenciales para el bienestar de toda la humanidad. Y sólo desde este punto de vista y 

desde la acción, podemos mejorar el sistema educativo y más allá de ello, el bienestar 

de la humanidad. 

 
Para concluir este proyecto, con el que tanto he aprendido y reflexionado a lo largo de 

varios meses de trabajo, me gustaría mencionar una frase del psicólogo estadounidense, 

Daniel Goleman que resume, en definitiva, mi motivación al inicio de este proyecto: 

 
 

 

 
“La verdadera compasión no significa sólo sentir el dolor de otra persona, sino 

estar motivado a eliminarlo” (Daniel Goleman). 
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https://www.midss.org/content/gratitude-questionaire-gq-6#%3A~%3Atext%3Dthat%20one%20obtains.-%2CThe%20Gratitude%20Questionnaire%2DSix%2DItem%20Form%20(GQ%2D6%2Cand%207%20%3D%20strongly%20agree)
https://www.midss.org/content/gratitude-questionaire-gq-6#%3A~%3Atext%3Dthat%20one%20obtains.-%2CThe%20Gratitude%20Questionnaire%2DSix%2DItem%20Form%20(GQ%2D6%2Cand%207%20%3D%20strongly%20agree)
https://ppc.sas.upenn.edu/sites/default/files/gratitudequestionnaire6.pdf
http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/22/03-04-PatriciaGarciaTabuenca.pdf
http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/22/03-04-PatriciaGarciaTabuenca.pdf
http://www.calatayud.uned.es/web/actividades/revista-anales/22/03-04-PatriciaGarciaTabuenca.pdf
https://www.actualidadenpsicologia.com/infografia-9-tipos-de-inteligencia-de-howard-gardner/
https://www.actualidadenpsicologia.com/infografia-9-tipos-de-inteligencia-de-howard-gardner/
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ERANSKINAK 
 

1. Eranskina. V diagrama. 
 
 



95 

Adimen emozionala eta naturistikoa hezkuntza premia bereziak dituzten haurrengan 

 

 

2. Eranskina: Emozioen emotikonoak 
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3. Eranskina: Aitak idatzitako idatzia. 
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