


UNITATE ZENBAKIA: 1 
 

Iraupena: 2 ordu 

GAITASUNAK ETAPAKO HELBURUAK 
1.–Hizkuntza komunikazioa.  

 
HELBURU DIDAKTIKOAK 

o Unitate didaktikoa oposaketa prozesuaren baitan kokatzea 
o Unitate didaktikoa baloratzeko irizpideak ezagutzea eta horiek aintzat hartzea unitateak osatzeko 
o Unitate didaktikoaren elementuak identifikatu eta haien arteko koherentzia ulertu 
o Helburu didaktikoak zer diren eta nola formulatu 
o Edukiak eta jarduerak sekuentziatzeko irizpideak ezagutu 
o Ebaluazio prozesua txertatzeko moduak arakatu 
o Aniztasuna eta ebaluazioaren ondorioak nola txertatu 
o Unitatea eta programazioa aurkezteko modua azaldu 

EDUKIAK 
-  

 
 
JARDUERAK TALDEKATZEA / BALIABIDEAK 

1. Aurrezagutzak eta motibazioa 
 

- J1: Inoiz osatu duzu unitate didaktikorik? Zer 
hartu duzue kontuak edukiak aukeratu eta 
sekuentziatzeko garaian? 
 

Talde handian ahoz 

2. Garapenekoak 
- J2: B Zatiaren egitura gogoratzeko deialditik 

irakurri 
Talde handian ahoz eta pantaila  

- J3: Unitatearen balorazio irizpideak irakurri 
deialdian eta horiek txantiloira eta 
aurkezpenera nola ekarri pentsatu 
 

Talde handian ahoz eta pantaila  

- J4: Deialdiak aipatzen dituen elementuak 
zeintzuk diren irakurri eta haien araberako 
txantiloia prestatu. 

Talde handian ahoz eta pantaila  

- J5:  Unitateen atalaren sarrera prestatu Talde handian ahoz eta pantaila  
Ekoizpena eta komunikazioa 
J6: Helburu didaktikoak formulatzeko 
irizpideak arakatu 

Talde handian ahoz eta pantaila  

J7: Edukiak nola formulatu aztertu Talde handian ahoz eta pantaila  
J8: Jarduerak/taldekatzeak/ baliabideak/ 
materialak nola sekuentziatu aztertu 

Talde handian ahoz eta pantaila  

J9: Ebaluazioaren lotutako atalak unitatera 
ekarri 

Talde handian ahoz eta pantaila  



J10: Komunikazioa. Nola prestatu ahozko 
aurkezpena. 

Talde handian ahoz eta pantaila  

3. Ebaluazioa eta hausnarketa  
J11: Gaurko saioaren berreraikuntza  
J12: Zalantza eta haien araberako 
autoebaluazioa 

 

EBALUAZIOA 
EBALUAZIO 
JARDUERAK 

EBALUAZIO 
TRESNA eta 
IZAERA 

UNEA KALIFIKAZIO 
IRIZPIDEAK 

Aurrezagutzak (J1) Ebaluazio 
galdetegia / 
Hezitzailea 

Hasierako 
ebaluazioa 

 

Txantiloiari ekarpenak 
(J2) 

Ideien 
zaparrada/ 
hezitzailea 

Prozesuko 
ebaluazioa 

 

Berreraikuntza (J11) Galderak 
ahoz/ 
hezitzailea 

Amaierako 
ebaluazioa 

 

Zalantzak (J12) Galderak 
ahoz/ 
hezitzailea 

Amaierako 
ebaluazioa 

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
 

 

EBALUAZIO ESTANDARRAK GAITASUNAK 
 
 

1. Unitateen egitura eta 
txantiloiaren 
elementuak ulertu dira 

1.1. Denon artean 
txantiloi posible bat 
aztertu dugu 

 

 

1.2. Txantiloi elementuei 
buruzko zalantzak 
argitu dira 

 

 

2. Ahozko 
aurkezpenerako gakoak 
ulertu dira 

2.1. Programazioa 
prestatzeko gakoak 
ulertu dira 

 

 

2.2. Unitate eta 
programazioaren 
defentsak etengabe 
lotzeko beharra ulertu 
da 

 

ANIZTASUNAREN ARRETA EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
Ikasleen aurrezagutzak eta esperientziak 
aintzat hartu azalpenak emateko garaian 

Unitateen aurkezpena doitu 

 



 

 

J1: Aurrezagutzak 

Inoiz osatu duzu unitate didaktikorik oposaketaren testuinguruan? Zertan oinarritu zara 
egiteko? 

   

   

J2: Unitate didaktikoa oposaketaren testuinguruan kokatu 

  FROGA EGUNA 

  Izangaiek ordubete izanen dute gehienez unitate didaktikoa prestatzeko. 
Prestaketarako denbora bukatuta, programazio didaktikoaren defentsa hasiko da 
(hogeita hamar minutuz gehienez) eta unitate didaktikoaren azalpena (hogeita hamar 
minutuz gehienez). 

   Izangaiaren parte-hartzea bukaturik, epaimahaiak programazio didaktikoaren edo 
unitate didaktikoaren gainean behar beste galdera egiten ahalko dizkio izangaiari; 
eztabaida horrek hamabost minutu iraunen du gehienez. Izangai bakoitzak, guztira, 
ordu bat eta hamabost minutu izanen ditu gehienez programazioa eta unitate 
didaktikoa azaldu eta defendatzeko. 

 

  B zatia.–Unitate didaktiko bat prestatzea eta azaltzea. 

  Izangaiak prestatu eta epaimahaiaren aurrean ahoz defendatu beharreko unitate 
didaktikoa bakoitzak aurkeztutako programazioarekin zerikusia izan dezake, edo, 
bestela, norberaren espezialitatearen gai zerrenda ofizialetik abiatuta presta daiteke, 
izangai bakoitzak aukeratzen duena. Lehenengo kasuan, unitate didaktikoaren edukia 
aukeratzeko, izangaiak bere programaziotik hiru unitate aterako ditu zozketaz, eta 
horietako bat aukeratuko du. Bigarren kasuan, unitate didaktikoaren edukia 
aukeratzeko, izangaiak hiru gai aterako ditu zozketaz bere espezialitatearen gai 
zerrenda ofizialetik, eta horietako bat aukeratuko du. 

  Unitate didaktiko hori prestatzean, deialdiaren V. eranskinean adierazten diren 
alderdiak jaso beharko dira. 

 

  Unitate didaktikoa prestatzean honako hauek ezarri beharko dira: unitate 
didaktikoaren ikaskuntza-helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak, planteatuko diren 
irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak, alderdi metodologikoak eta antolaketakoak, 
ebaluaziorako prozedura eta tresnak, bai eta gaitasunak garatzearekin duten lotura 



ere. Horrez gain, Lehen Hezkuntzan kontuan hartuko dira bai ikaskuntzaren estandar 
ebaluagarriak, baita kalifikazio irizpideak ere. 

   

  J3: Ebaluazio irizpideak 

  B zatia.–Unitate didaktiko bat prestatzea eta azaltzea. 

  –Alderdi orokorrak: 

  Unitate didaktikoa justifikatzea eta hari testuingurua ematea programazioaren edo 
espezialitatearen gai zerrendaren barruan. 

  Unitate didaktikoa ongi egituratuta dago eta haren elementuak koherenteak dira 
beren artean. 

  Izangaiak azalpen argia, ordenatua, arina eta koherentea egin du. 

  –Helburuak, edukiak eta metodologia: 

  Ikaskuntzaren helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta, Lehen Hezkuntzaren 
kasuan, ikaskuntzaren estandarrak ongi planteaturik daude. 

  Edukiek gaitasunen garapenarekin duten lotura zehazten da. 

  Proposamen metodologikoa ikasleen ezaugarrietara egokitzen da. 

  –Jarduerak: 

  Jarduerak motibagarriak dira eta zailtasun maila bat baino gehiago dituzte, ikasleen 
eta ikasmailaren ezaugarrietara egokitzeko. 

  Material eta baliabide didaktikoak erakargarriak, egokiak eta askotarikoak dira. 

  Jarduerak ikaskuntzaren helburuetara egokitzen dira. 

  –Ebaluazioa: 

  Ebaluazio irizpideak eta ikaskuntzaren estandarrak koherenteak dira ikaskuntzaren 
helburuekin. 

  Prozedura, ebaluaziorako tresnak eta kalifikaziorako irizpideak. 

  Helburuak erdiesten ez dituzten ikasleendako esku-hartze neurriak. 

   

 

J4:  Unitate didaktikoa prestatzean honako hauek ezarri beharko dira:  

o Unitate didaktikoaren ikaskuntza-helburuak 

o  Edukiak 



o Ebaluazio irizpideak 

o Planteatuko diren irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak 

o Alderdi metodologikoak eta antolaketakoak 

o  Ebaluaziorako prozedura eta tresnak, bai eta gaitasunak garatzearekin duten lotura 
ere.  

o Lehen Hezkuntzan kontuan hartuko dira bai ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak, 
baita kalifikazio irizpideak ere.  

 

 

 

 

 

 

J5: Unitateen sarrera. Kontestua ezarri eta denboralizazioa 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J6: Helburu didaktikoak zer dira eta nola formulatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 J7: Edukiak nola formulatu aztertu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J8: Jarduerak/taldekatzeak/ baliabideak/ materialak nola sekuentziatu aztertu 





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J9: Ebaluazioaren lotutako atalak unitatera ekarri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J10: Komunikazioa. Nola prestatu ahozko aurkezpena. 

Gogoratu deialdiak zer dion: 

Prestaketarako denbora bukatuta, programazio didaktikoaren ahozko defentsa hasiko da 
(hogeita hamar minutuz gehienez) eta unitate didaktikoaren azalpena (hogeita hamar 
minutuz gehienez). Izangaiaren parte-hartzea bukaturik, epaimahaiak programazio 
unitatearen edo unitate didaktikoaren gainean behar beste galdera egiten ahalko dizkio 
izangaiari; eztabaida horrek hamabost minutu iraunen du gehienez. Izangai bakoitzak, 
guztira, ordu bat eta hamabost minutu izanen ditu gehienez lan horiek egiteko. 

Defentsaren hurrenkerak "gure sekuentziaren" defentsa baldintzatuko du. Izan ere, aurretik 
egin dugun programazioaren defentsaren "isla" izango da gure aurkezpena. 

Horrek esan nahi du, bai programazioaren zein unitatearen defentsak aurkezpen oso eta 
bakar gisa hartu behar ditugula.  

Horrek funtsean esan nahi du, bi aurkezpenen arteko koherentzia funtsezkoa dela. Hau da, 
programazioan ezarri ditugun taldearen ezaugarriak, ikastetxearenak, aipatu dugun 
metodologia eta hezkuntza oinarriak eta ebaluazioaren funtzio hezitzailea gure unitateetan 
jasota agertu behar dira. 

Beraz, guk esan badugu gure herriko "kultura ondarea" oso oparoa dela, gure sekuentzietan 
agertu beharko da. 

Gainera, hori arrazoi psikopedagogekin jantziko du, gertukoa lantzeak eta baloratzetik, 
urrutikoa baloratzera joango baikara. Edota, ondarearen testuinguru historikoa 
lantzerakoan, gure inguruko historiatik abiatu eta urrutikora eramango gaituelako. 

Izan ere, deialdiak ongi dioen bezala, oposaketan funtsa gure gaitasun pedagogikoa 
azaltzean datza. 

Ikuspegi praktikotik, oso garrantzitsua da sekuentziak ongi diseinatzea eta guztiek barne-
logika bat izatea eta metodologia bera erabiltzea. 

Gainera, ziurtatu beharko dugu, unitate guztiek balioko digutela konpetentziak lantzeko eta 
eduki mota desberdinak (kontzeptualak, prozedurazkoak, jarrerazkoak) jorratuz lortuko 
dugula hori. 

Ariketa hori ongi osatzen badugu eta gure sekuentzia urte osoko logika batean kokatzen 
bada; sinpleenetik konplexura badoa; gertukotik urrunekora; zehatzetik abstraktura eta 
abar, gure aurkezpenak zentzua hartuko du. 

Izan ere, sekuentzia azaltzerakoan, jarduerak azaltzean baino, jarduera horien zergatia 
azaltzen saiatuko gara. 

Hau da, zenbait edukiren eskema egiteko garaian, prozedura jakin batzuk praktikan jartzeaz 
gain, eduki kontzeptualak finkatzeko prozesuan egongo naiz. 



Edota, eskutitz formaleko zenbait formula errepikatuz kontzeptuzko edukiak landuko ditut. 

Gainera, bukaeran ekoizpen bat badago, konpetentziak mobilizatzen egongo gara, bai 
aplikazioaren ikuspegitik, bai eta proiektu horren aurkezpenaren alderdi komunikatiboa 
lantzen. 

Beraz, aurkezpenari begira, zuen unitatea azaltzen joan, lortu nahi diren ikaskuntza 
helburuak ardatz hartuz. Izan ere, horiek markatuko dute gure unitatearen hurrenkera. 

 

 

  

 

 

 

 

 

J11: Gaurko saioaren berreraikuntza: 

Aurre-ezagutzetatik abiatuta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko ibilbideaz 
hausnartuko dugu. 

 

J12: Zalantzak 

Dauden zalantzak argitu. 


