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Irakaslearentzako ikas-egoeren gida 
 

Inplikaturiko ikasgaiak 

Natura, Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezagutza, Euskara eta Literatura eta 

Gaztelania eta Literatura, Matematika, Balio Zibiko eta Etikoetako Heziketa eta Arte 

Hezkuntza 

Saio-kopurua 

Hiru hilabeterako lana 

Ikas-egoeraren markoa 

 

A. Testuingurua 

Eguneko prentsa jarriko dugu ikasleen eskura. Manipulatzeko, irakurtzeko eta 

komentatzeko tartea eskainiko diegu, azaltzen diren ekarpenei heldu eta denon artean 

patxadaz osatuz. 

Solasaldiaren bitartez,  jakin-nahia eta interesa piztuko diegu. 

 

B. Abiapuntua 

Zer-nolako garapena izan du munduak? 

Azter dezagun! 

Zer egin dezakegu? 

 

C. Azken ekoizpena  

Lanketa egin ondoren ateratako ondorioak eta abian jarriko ditugun neurriak edo 

ekintza zabaltzea –albiste bihurtzea–, hedabide baten bitartez. 

Proposamenaren justifikazioa 

 

A. Proposamenaren xedea 

Albistegietan munduko egoera triste eta gatazkak gelditzen dira agerian; baina 

pozgarriak direnak eta elkartasuna adierazten dutenak  ere badaude. Momentuko 

egoera abiapuntutzat hartuta, ikasleen hausnarketa eta pentsamendu kritikoa 

sustatuko ditugu azterketa dokumentala eginez. Horretarako, historiako garai 

ezberdinetan kokatuko ditugu ikasleak, eta, konpetentzia ekintzailea landuz, 

soluziobideak topatzen saiatuko gara. 

Garapen Jasangarrirako 1. helburuarekin lotutako ikas-egoera da. 

 

B. Argudiaketa  kurrikularra 

Diziplinarteko ikas-egoera bat da eta tutoreak emateko prestatuta dago. Normalean 

espezialisten ardurapean egoten diren arloak –ingelesa, heziketa fisikoa eta musika– 
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txertatzeko aukera ematen du, diseinatutako jarduerekin lotutako dinamikak ere 

diseinatu baitira.  

Gainera, bidean topatzen dugunaren edo beharren arabera, jarduerak osatzen, 

aldatzen… joan gaitezke, baina betiere adostu dugun abiapuntua eta azken xedea 

aintzat hartuta lan eginez. 

(Ikus taula) 

 

C. Helburu didaktikoak 

 Informazioa bilatzea, antolatzea, gordetzea eta norberarena egitea. 

 Erabilitako ahozko testuetan eta testu multimodaletan informazioa ulertzea. 

 Idatzizko zein multimodalak diren testuetan egituran oinarritutako eta hitzezkoak 

ez diren elementuen azterketa egitea. 

 Ahozkoak eta multimodalak diren testuetan ideia garrantzitsuenak eta inplizituki 

zein esplizituki daudenak ulertzea. 

 Idatzizkoak eta multimodalak diren testuetan ideia garrantzitsuenak eta inplizituki 

zein esplizituki daudenak ulertzea. 

 Ahozko testuak zein testu multimodalak modu autonomoan eta koherentziaz 

ekoiztea. 

 Testu idatziak zein testu multimodalak modu autonomoan eta koherentziaz 

ekoiztea. * 

 Autoebaluazio- eta koebaluazio-prozesuetan aktiboki parte hartzea. 

 Egindako ebaluaketak kontuan izanda, hobekuntzak ezartzea. 

 Hizkuntza-erabilera diskriminatzaileak baztertzea. 

 Hizkuntza bateko ezagutzak beste hizkuntzetara transferitzea. 

 Hausnarketa metakognitiboa gauzatzea. 

 Egoerek ekarritako beharrak aztertu eta erantzuna ematea. 

 Baliabide digitalak eta analogikoak modu seguru eta jasangarrian erabiltzea. 

 Erabilitako informazioa modu kritikoan aztertzea. 

 Erabilitako materialaren jabetza aipatzea eta fidagarritasuna bermatzea. 

 Gaiarekin lotutako datu-grafikoak (demografia eta migrazioak)  jasotzea eta 

ikerketen emaitzen errepresentazio grafikoak egitea. 

 Bakarka, planteatutako jardueretan adostutako helburuei erantzuna ematea. 

 Modu kooperatiboan, planteatutako jardueretan adostutako helburuei erantzuna 

ematea eta  lankidetzan aritzea. 

 Lana modu autonomoan gauzatzea. 

 Aurrez planifikazioa eginda, ateratako emaitza edo/eta ondorioak adierazteko gai 

izatea. 

 Egindako galderei erantzun posibleak koherentziaz ematea. 

 Emaitzak aurretik esandakoari kontrajartzea. 

 Landutako garai historikoak denbora-lerroan antolatzea. 

 Gaur egungo egoera beste garai batzuekin konparatzea eta gertatutakoa ulertzea. 
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 Giza eskubideei eta haurren eskubideei buruz hausnarketa egitea eta ondorioetara 

heltzea. 

 Gizarte-justiziari eta munduko pobrezia-egoerari buruz hausnarketa egitea eta 

soluziobideak proposatzea. 

 Interesak kontuan izanda, pentsamendu kritikoa garatzea. 

 Bakearen eta biolentziarik ezaren garrantziaz jabetzea, elkarrizketa 

konponbiderako tresnatzat hartzea.  

 Gobernu-organoen funtzionamendu orokorra eta parte-hartze demokratikoko erak 

ezagutzea (Udala, Autonomia Erkidegoa, Espainia eta Europa). 

 Euskal ondarea ezagutzea eta gozatzea. 

 Gaiarekin lotutako proposamen plastikoak eta bisualak kritikoki interpretatzea eta 

haietaz hausnartzea. 

 Gaiarekin lotutako proposamen plastikoak eta bisualak ekoiztea. 

 Gorputza eta bere mugimenduzko aukerak erabiltzea. 

 Testuingurua eta egoera kontuan izanda, on eta txar kontzeptuei buruz 

hausnarketa egitea. 

 Errepresentazio matematikoen bitartez datuak aztertzea. 

 Estrategia matematikoak egoerei irtenbidea emateko erabiltzea. 

 Zatikien, hamartarren eta ehunekoen arteko erlazioa aztertzea. 

 Ikerketa estatistiko xumeak gauzatzea. 

 Akatsa ikaskuntzarako aukera gisa baloratzea. 
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Funtsezko 

konpetentziak 

Deskrip 

toreak  

Konpetentzia 

espezifikoak 
Ebaluazio-irizpideak Oinarrizko jakintzak 

NATURA, GIZARTE ETA KULTURA INGURUNEAREN 

HKK 

 

 

KE 

 

 

STEM 

 

 

KD 

 

 

KPSII 

 

 

HK 

 

 

EK 

 

1, 2, 3,  

 

 

1, 2,  

 

 

1, 4, 6 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

1, 3, 4, 5 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

1, 2, 3 

 

 

 

 

1. Informazioa bilatzea eta hautatzea, 

bitarteko eta baliabide digital eta 

analogikoen bidez, bai banaka, bai 

taldean, bai sarean, haren 

fidagarritasuna eta egokitasuna 

ebaluatuz eta teknologia digitalak modu 

seguru eta iraunkorrean erabiltzeko 

ohiturak hartuz, hura ezagutza 

bihurtzeko eta modu antolatuan eta 

sortzailean komunikatzeko. 

2. Galdera zientifiko errazak 

planteatzea eta erantzutea, 

pentsamendu zientifikoaren berezko 

teknikak eta tresnak erabiliz, eta 

jakintza desberdinak elkarri konektatuz, 

ingurune naturalean, sozialean eta 

kulturalean gertatzen diren gertaerak 

eta fenomenoak interpretatzeko eta 

azaltzeko. 

 9. Gizarte-ingurunean 

eraginkortasunez eta modu 

eraikitzailean parte hartzea, adierazpen 

unibertsalek eta Europako, Estatuko eta 

Autonomia Erkidegoko legeriak 

bultzatutako printzipio demokratikoek 

ezartzen dituzten balioak errespetatuz, 

erakunde demokratikoek bakea eta 

segurtasuna mantentzeko duten 

funtzioa baloratuz, errespetuzko 

harremanak sortzeko eta gatazken 

1.1Informazioa bilatzeko, hautatzeko 

eta bereizteko estrategiak planteatutako 

helburura egokituz erabiltzea. 

1.2. Bi iturri baino gehiagotatik datorren 

informazioa bilatzea, hautatzea eta 

antolatzea, banaka eta taldean, modu 

planifikatuan eta gero eta 

autonomoagoan, fidagarritasuna 

ebaluatuz, oinarrizko hiztegi zientifikoa 

eskuratuz eta eraginkortasunez 

komunikatuz, zereginaren helburuen 

arabera. 

1.3. Baliabide digitalak erabiltzea, 

zereginaren premien eta hezkuntza-

testuinguruaren arabera edukiak 

sortzeko, modu eraginkor eta kritikoan, 

erabilera seguru eta iraunkorrerako 

ohiturak hartuz 

2.2. Natura-, gizarte- edo kultura 

ingurunearekin lotutako gaiei buruz 

egindako galderei erantzun posibleak 

proposatzea, informazioa eta lortutako 

emaitzak aztertuz eta interpretatuz, izan 

daitezkeen irtenbideen koherentzia 

baloratuz eta egindako iragarpenekin 

alderatuz. 

9.1. Interakzio errespetuzkoa eta 

ekitatiboa sustatzea, eta gatazkak 

modu baketsuan eta elkarrizketaren 

bidez ebaztea, hizkera inklusiboa eta 

indarkeriarik gabekoa erabiliz, eta 

A: Kultura zientifikoa 

1. Jarduera zientifikorako hastapenak 

Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuetan informazioa bilatzeko, 

hautatzeko, antolatzeko eta zabaltzeko estrategiak, bitarteko eta baliabide 

digital eta analogikoen bidez, modu kooperatiboan, banaka eta/edo taldean, 

informazio horren egokitasuna eta fidagarritasuna baloratuz eta erabilitako 

itrien egiletza aipatuta. * 

B. Teknologia eta digitalizazioa 

1. Ikaskuntza-ingurune pertsonala digitalizatzea 

Gailu eta baliabide digitalak hezkuntza-testuinguruaren beharren arabera. * 

Interneten nabigatzeko eta ikaskuntzako ingurune digital pertsonala 

babesteko oinarrizko segurtasun- eta pribatutasun-arauak. * 

C. Gizarteak eta lurraldeak 

1. Egungo munduaren erronkak 

Migrazioak eta kultura-aniztasuna. Aldagai demografiko nagusiak eta 

horien irudikapen grafikoa. Biztanleriaren portaerak eta haren bilakaera. 

Migraziomugimenduak eta kultura-aniztasunaren aintzatespena. Hiri- eta 

landa-eremuen arteko kontrastea. Gainpopulazioa eta despopulazioa. * 

2. Gizarteak denboran zehar 

Euskal Autonomia Erkidegoko, Euskal Herriko eta Iberiar penintsulako garai 

historikoak (Erdi Aroa, Aro Modernoa eta Aro Garaikidea) testuinguruan 

kokatzea eta ardatz kronologiko batean irudikatzea, honako hauek 

testuinguruan kokatzeko abiapuntu gisa: historian garrantzia izan duten 

gaiak, subjektu historikoek (banakakoek eta kolektiboek) betetako zeregina, 

gertaerak eta prozesuak. 

3. Alfabetatze zibikoa 

Giza eskubideen eta haurren eskubideen printzipioak eta balioak. 

Eskubideen eta betebeharren arteko lotura. 

Herritarrek bizitza publikoan parte hartzeko formulak. 
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kudeaketa baketsua eta elkarrizketa 

bidezkoa sustatzeko.. 

 

Espainiako eta Europar Batasuneko 

konstituzioetako arau, eskubide, 

betebehar eta askatasun nagusiak 

azalduz eta baliatuz. 

9.2. Udalerriko, foru-aldundietako, 

autonomia-erkidegoetako, Espainiako 

estatuko eta Europar Batasuneko 

gobernu-organoen funtzionamendu 

orokorra eta partehartze 

demokratikorako haien formak azaltzea, 

dituzten funtzioak eta herritarrentzako 

zerbitzu publikoen kudeaketa baloratuz. 

Bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura. Pentsamendu kritikoa, interes-

gatazkak aztertzeko tresna gisa. * 

Ordezkaritza eta parte-hartze politikoko sistemak (alderdi politikoak, 

sindikatuak, gobernuz kanpoko erakundeak, gizarte-mugimenduak...). 

EUSKARA ETA GAZTELANIA 

HKK 

 

 

KE 

 

 

STEM 

 

 

KD 

 

 

KPSII 

 

 

HK 

 

 

EK 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

1, 2 

 

 

1, 4, 6 

 

 

1, 2, 3, 4 

 

 

1, 3, 4, 5 

 

 

3, 4 

 

 

2, 3 

 

 

 

2. Ahozko testuak eta testu 

multimodalak ulertzea eta 

interpretatzea, zentzu orokorra eta 

informaziorik garrantzitsuena 

identifikatuz eta alderdi formalak eta 

oinarrizko edukiko alderdiak baloratuz, 

ezagutza eraikitzeko eta komunikazio-

premiei erantzuteko 

3. Ahozko testuak eta testu 

multimodalak koherentziaz, argitasunez 

eta erregistro egokiz sortzea, ideiak, 

sentimenduak eta kontzeptuak 

adierazteko; ezagutza eraikitzea; lotura 

pertsonalak ezartzea; eta askotariko 

ahozko elkarrekintzetan autonomiaz eta 

jarrera kooperatibo eta enpatikoz parte 

hartzea. 

4. Testu idatzi eta multimodalak 

ulertzea eta interpretatzea, testu horien 

zentzu globala, ideia nagusiak eta 

informazio esplizitua hartuz, eta alderdi 

formalei eta edukiei buruzko oinarrizko 

2.1 Zailtasun handiagoko ahozko 

testuen eta testu multimodalen zentzua 

ulertzea, ideia nagusiak eta mezu 

esplizituak eta inplizituak ezagutuz, eta 

edukia eta hitzezkoak ez diren 

elementuak modu kritikoan baloratuz, 

baita, laguntzarekin, oinarrizko 

elementu formal batzuk ere. 

2.2 Euskal kulturaren aberastasuna 

ezagutzea, ahozko arte- eta kultura-

adierazpenen bidez. 

3.1 Ahozko testu eta testu multimodal 

koherenteak autonomiaz, koherentziaz 

eta nolabaiteko arintasunez sortzea, 

testuinguru formal sinpleetan eta 

hitzezko eta ez-hitzezko oinarrizko 

baliabideak erabiliz. 

4.2 Testu idatzi eta multimodalen 

edukia eta oinarrizko alderdi formalak 

eta ez-hitzezkoak laguntzarekin 

aztertzea, testu horien edukia eta 

egitura baloratuz eta testu horien 

A Hizkuntzak eta beren hiztunak. Eleaniztasuna 

*Hizkuntza-dibertsitatea eta -transferigarritasuna, ikasteko eta norbera 

aberasteko tresna gisa. 

B. Komunikazioa 

1. Hizkuntzaren erabilerak 

*Edukiko (gaiak, formula finkoak, lexikoa, informazio-inferentziak) eta 

formako (egitura, formatua, izenburua, irudiak) oinarrizko elementuak 

*Autoebaluazioko eta koebaluazioko oinarrizko tresnak, analogikoak eta 

digitalak, banakakoak eta kooperatiboak (ikasketa-egunkaria, paper-zorroa, 

errubrikak, ebaluazio-xedeak...) 

*Estrategia kooperatibo errazak, eta talde-lanean esleitutako banako 

erantzukizunak bere gain hartu. 

2. Ulermena, komunikazioa eta ahozko elkarrekintza 

*Ahozko elkarrekintza egokia —ikasgelako egoeretan eta araututako 

testuinguru formaletan—, hizkuntza kortesiari eta hitzezko eta ez-hitzezko 

komunikazioaren autoerregulazioari buruzko arauak errespetatuz eta 

genero-ikuspegia kontuan hartuz. 

3. Irakurmena 

*Komunikazio-asmoa eta oinarrizko testu-tipologiako giltzarriak: narrazioa, 

deskribapena, elkarrizketa, azalpena eta argudioak.  
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gogoeta eginez, ezagutza eskuratzeko 

eta eraikitzeko eta askotariko 

komunikazio-beharrei eta - interesei 

erantzuteko. 

5. Testu idatzi eta multimodalak 

zuzentasun gramatikalez eta 

ortografikoz sortzea, edukiak zuzen 

sekuentziatuz eta plangintzarako, 

idazketarako, berrikuspenerako eta 

ediziorako oinarrizko estrategiak 

aplikatuz, ezagutza eraikitzeko eta 

komunikazio-eskaera zehatzei 

erantzuteko. 

10. Norberaren komunikazio-praktikak 

bizikidetza demokratikoaren 

diskriminatzailea eta inklusiboa erabiliz 

eta hitzaren bidez botere-abusuak 

atzemanez eta baztertuz, hizkuntzaren 

erabilera eraginkorra eta etikoa 

bultzatzeko zerbitzura jartzea, 

hizkuntza ez-. 

kalitatea, fidagarritasuna eta 

egokitasuna ebaluatuz, irakurketa-

xedearen arabera. 

5.2 Modu indibidualean edo kolektiboan 

sortutako testu idatzien eta 

multimodalen autoebaluazioetan 

koebaluazio-prozesuetan modu 

aktiboan parte hartzea, zailtasunak eta 

norberaren mugak identifikatuz, horiek 

gainditzeko laguntza bilatuz, eta errorea 

ikaskuntza prozesuaren parte gisa 

baloratuz. 

*Testu etenak (grafikoak, diagramak, mapak, denbora-lerroak, infografiak, 

ordutegiak...). 

Paperean nahiz euskarri digitalean dauden askotariko hizkuntza-

baliabideak gero eta autonomia handiagoz erabiltzeko estrategiak, testuak 

hobeto ulertzeko. 

4. Idatzizko produkzioa 

Paperean nahiz euskarri digitalean dauden askotariko iturri dokumentalak 

gero eta autonomia handiagoz erabiltzeko estrategiak, idatzizko 

adierazpena hobetze aldera. 

*Testu tipologiaren eta diskurtso-generoaren eredua komunikazio-

asmoaren arabera hautatzeko jarraibideak. 

5. Informazioalfabetatze 

*Askotariko iturri dokumentaletan eta zenbait euskarri eta formatutan 

informazioa bilatzeko estrategiak, betiere fidagarritasun- eta bidezkotasun-

irizpideak kontuan hartuta 

C. Literatura-hezkuntza 

*Literatura-testuak gero eta autonomia handiagoz interpretatzeko oinarrizko 

teknikak. 

D. Hizkuntzari eta haren erabilerei buruzko hausnarketa, ahozko 

edo idatzizko testuak edo testu multimodalak sortzeko eta 

ulertzeko proposamenen esparruan 

*Hiztegia zabaltzeko funtsezko elementuak. Hitzak sortzeko oinarrizko 

mekanismo lexikoak.  

*Hizkuntza batean eskuratutako ezagutza metalinguistikoen 

transferentziak, gainerakoetan hizkuntza-gogoeta bultzatzeko 

*Gogoeta metalinguistikotik abiatuta, norberaren eta besteen testuak 

berrikusi eta hobetzeko estrategiak.  

Komunikazio eraginkorrean hizkuntza erabiltzeko arauak baloratzeko 

estrategiak. 

BALIO ZIBIKO ETA ETIKOETAKO HEZIKETA 

HKK 

 

KE 

1, 2, 5 

 

1, 2, 3 

2. Arau eta balio zibiko eta etikoei buruz 

gogoeta egitea eta argudiatzea, bizitza 

indibidual eta kolektiborako duten 

2.2. Bizikidetza baketsua, 

errespetuzkoa, demokratikoa eta 

bidezkoa sustatzea, baita gatazkak 

A. Pentsamendu abstraktua garatzeko oinarrizko trebetasunak 

Lehen kontzeptualizazioak: kontzeptuak definitzea, adibideak eta kontra 

adibideak bilatzea, konparatzea eta kontrastatzea. * 
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STEM 

 

 

KPSII 

 

HK 

 

 

EK 

 

 

 

6 

 

 

1, 3, 4, 5 

 

1, 3, 4 

 

 

1, 2, 3 

 

 

garrantzia antzemanez, eta horiek 

modu eraginkorrean eta argudiatuan 

aplikatuz hainbat testuingurutan, 

bizikidetza baketsua, errespetuzkoa, 

demokratikoa eta bidezkoa sustatzeko. 

4. Zalantzan jartzeko eta argudiatzeko 

trebetasuna garatzea, pentsamendu 

abstraktua oinarritzen duten 

pentsamendu-abileziak erabiliz, 

diziplinaren oinarrizko ezagutzekin 

lotutako elkarrizketa kooperatiboetan 

parte hartzeko. 

konpontzeko konpromisoa ere, 

halakorik dagoenean, gizakiaren izaera 

sozial eta politikoari buruzko ikerketatik 

abiatuta. 

4.1 Galderaren izaera kontzeptu gisa 

ulertzea, zalantzan jartzeak giza 

jardueran duen garrantzia baliaraziz eta 

ingurune hurbilean esparru etiko-

zibikoko galderak identifikatzeko eta 

lantzeko gaitasuna garatuz. 

B. Autoezagutza eta identitatea 

Giza izaera eta identitate pertsonala. Pertsonen arteko berdintasuna eta 

desberdintasuna. * 

C. Pentsamendu kritikoa eta autonomia morala 

Etika, gure ekintzen gidari gisa. "Ona" eta "txarra" kontzeptuei buruz 

gogoeta egitea. Arauak, bertuteak eta sentimendu moralak. 

D. Gizartea, justizia eta demokrazia 

Gizarte-bizitzaren oinarriak. Kooperazioa eta lehia. Jokabide zibikoa. 

Legeak eta kontzientzia pertsonala. Printzipio eta balio demokratikoak. 

Justizia. * 

 

ARTE HEZIKUNTZA 

HKK 

 

 

KE 

 

 

 

 

KD 

 

 

KPSII 

 

 

HK 

 

 

EK 

 

 

KAKK 

 

1, 2, 3 

 

 

1, 2 

 

 

 

 

1, 4 

 

 

3, 4, 5 

 

 

1, 2 

 

 

2 

 

 

3, 4 

 

1. Kultura, garai eta estilo 

desberdinetako arte-proposamenak 

ezagutzea, harrera aktiboaren bidez eta 

tresna digitalak erabiliz, jakin-mina, 

sentsibilitatea, errespetua eta 

pentsamendu kritikoa garatzeko 

2. Kultura, garai eta estilo 

desberdinetako arte-proposamenak 

ezagutzea, harrera aktiboaren bidez eta 

tresna digitalak erabiliz, jakin-mina, 

sentsibilitatea. 

3. Askotariko inguruneetako ondarea 

osatzen duten kultura- eta arte-

adierazpenei buruz ikertzea, metodo 

zientifikoa erabiltzen hasiz eta hainbat 

bide eta baliabide erabiliz, norberaren 

pentsamendua eta kultura-nortasuna 

zenbait testuingurutan garatzeko 

3. Soinuaren, irudiaren, gorputzaren eta 

baliabide digital eta multimodalen 

aukerekin esperimentatzea, ikerketa-

jardueren eta esperientzien bitartez, 

1.2 Kultura- eta arte-adierazpen 

nabarmenenak deskribatzea, digitalak 

barne, haien ezaugarriak irekitasunez 

miatuz eta haien artean harremanak 

ezarriz. 

2.3 Zenbait kultura- eta 

arteadierazpenek eragindako sentsazio 

eta emozioak baloratzea, haien 

testuingurua kontuan harturik eta 

norberaren kulturanortasunarekin modu 

inklusiboan erlazionatuz. 

3.2 Helburu espezifiko batera 

egokitutako zenbait 

adierazpenproposamen pertsonal 

sortzea eta partekatzea, ideien, 

sentimenduen eta emozioen 

adierazpenaren bitartez, norberaren 

gaitasunetan konfiantza erakutsiz, 

enpatia agerian jarriz, besteen 

gaitasunak baloratuz eta egikaritzeko 

modua hobetuz. 

 

B. Plastika eta Ikus Hezkuntza 

1. Pertzepzioa eta analisia 

Plastika- eta ikus-proposamen garaikideak eta beste garai batzuetakoak. 

Kultura- eta arte-espazioak. Ondare arkitektonikoa, artistikoa eta bisuala 

2 Sorkuntza eta interpretazioa 

Sorkuntza-prozesuaren faseak: plangintza, interpretazioa, esperimentazioa 

eta ebaluazioa. Prozesuaren eta produktuaren arteko oreka. Kolaborazio-

egikaritzea. Norberaren eta besteren prozesuaren zein azken produktuaren 

balorazioa. 

D. Arte Eszeniko eta Performatiboetako Hezkuntza 

2. Sorkuntza eta interpretazioa 

Gorputza eta bere aukera motorrak, dramatikoak eta sortzaileak, 

komunikatzeko, dibertitzeko eta ideiak, sentimenduak eta emozioak 

adierazteko baliabide gisa. Dantza, dramatizazioa eta antzerki-emanaldia 
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ideiak, sentimenduak eta emozioak 

sormenez adierazteko eta 

komunikatzeko. 

MATEMATIKA 

HKK 

 

 

KE 

 

 

STEM 

 

 

KD 

 

 

KPSII 

 

 

HK 

 

 

EK 

 

 

 

1, 2, 3 

 

 

1, 2 

 

 

1, 4 

 

 

1, 2, 4 

 

 

1, 3, 4, 5 

 

 

1 

 

 

2, 3 

 

 

 

 

1. Eguneroko bizitzako egoerak 

interpretatzea, egoera horien irudikapen 

matematikoa eginez, kontzeptu, tresna 

eta estrategia desberdinen bidez 

informazio garrantzitsuena aztertzeko 

2. Egoera problematizatuak ebaztea, 

hainbat teknika, estrategia eta 

arrazoitzeko modu aplikatuz, jarduteko 

zenbait modu aztertzeko, soluzioak 

lortzeko eta ikuspuntu formaletik eta 

planteatutako testuinguruari loturik 

baliozkoak direla ziurtatzeko 

7. Erronka matematikoei aurre egitean 

emozioak identifikatzen eta kudeatzen 

lagunduko duten trebetasun 

pertsonalak garatzea, norberaren 

trebetasunekiko konfiantza sustatuz, 

akatsa ikaskuntza-prozesuaren zati 

gisa onartuz eta ziurgabetasun-egoeren 

aurrean egokituz, pertseberantzia 

hobetzeko eta matematikaren 

ikaskuntzaz gozatzeko. 

1.3 Egoera problematizatu bat ebazteko 

estrategiak bilatzen lagunduko duten 

irudikapen matematikoak egitea 

2.1 Problema bat ebazteko zenbait 

estrategiaren artean hautatzea, eta 

gauzatutako prozesua azaltzea..  

2.2 Problema bera ebazteko 

proposamenak aztertzea eta 

partekatzea, elkarrizketaren bidez eta 

errespetuz. 

7.2 Erronka eta ezagutza matematiko 

berrien aurrean jarraikitasuna eta 

erantzukizuna bezalako jarrera 

positiboak aukeratzea, errorea ikasteko 

aukera gisa baloratuz. 

 

 

A. Zenbaki-zentzua 

2. Kantitatea 

Kantitateen zenbatespen eta hurbilketa arrazoituak problemak ebazteko 

testuinguruetan. * 

Eguneroko bizitzako testuinguruetan kantitateak adierazteko zatikiak eta 

dezimalak, eta egoera edo problema bakoitzerako adierazpiderik onena 

hautatzeko estrategiak. * 

3. Eragiketa-zentzua 

Eragiketa aritmetikoak (zenbaki arruntekin, dezimalekin eta zatikiekin) 

malgutasunez eta zentzuz ebazteko estrategiak: buruz, idatziz edo 

kalkulagailuarekin; erabilgarritasuna testuinguruan kokatutako egoeretan, 

eta propietateak.* 

4. Erlazioak 

Zatiki sinpleen, dezimalen eta ehunekoen arteko erlazioa. * 

E. Zentzu estokastikoa 

3. Inferentzia 

Datu multzo bat multzo handiago baten lagin gisa: identifikazioa. Ikerketa 

estatistiko errazen ondorioak aplika dakizkiokeen populazioari buruzko 

gogoeta. * 

F. Zentzu sozioafektiboa 

2. Talde-lana, inklusioa, errespetua eta aniztasuna 

Besteek matematikaren aurrean dituzten emozioekiko eta esperientziekiko 

errespetua. 
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Jardueren sekuentzia laburra eta ebaluazio-adierazleak 

(irakasleentzat) 

A. Hasierako fasea 

Jarduera Ebaluazio-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

1. Talde bakoitzean egun 

bereko egunkari-ale bat 

banatu eta irakurtzeko tartea 

eskaini. Galdera hau egingo 

diegu: Zer egin esku artean 

dugun egunkariko edukiekin 

(formari eta edukiei begira)?  

Hasiera batean, euren esku utzi 

lanaren antolaketa. 

Antolatu ezinik dabiltzan taldeei 

bultzada bat eman,  motibatzeko 

proposamenak egin: 

Antolatuko al dugu? 

Nola dago antolatuta aldizkaria? 

Eta informazioa? 

Zer motatako informazioa 

ematen digu? 

Nolako albisteak azaltzen dira? 

Denak albisteak dira? 

- Egindako galderei erantzun 

posibleak koherentziaz ematen 

die. 

 

- Idatzizkoak zein multimodalak 

diren testuak modu autonomoan 

eta koherentziaz ekoizten ditu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gaiarekin lotutako datu-

grafikoak (demografia eta 

migrazioak)    jasotzen ditu eta 

ikerketen emaitzen adierazpen 

grafikoak egiten ditu. 

 

 

 

- Zatikien, hamartarren eta 

ehunekoen arteko erlazioa 

gauzatzen du. 

Bakarkako 

lanaren 

bilketa. 

 

 

Bakarkako 

lanaren 

bilketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakarka 

sortutako 

grafikoa eta 

haren 

interpretazioa, 

matematikako 

terminologia 

erabiliz. 

Gelan 

egindako 

inkestaren 

emaitzak, 

bakarkako 

lanaren 

bilketa. 

2. Egindako antolaketen 

zergatien azalpenak. Denak 

errespetagarriak.  

Ikasleek antolaketa gauzatu 

ondoren, aldez aurretik 

pentsatutakoarekin alderatu, 

metakognizioa egin. Aldaketarik 

egon da? Zer dela eta? 

3. Edukiei begiratuta, zer-

nolako informazioa ematen 

digute? Gatazka gehiago 

albiste pozgarriak baino? 

Matematikoki adieraztea. 
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Ondorioztatu eta irudiak jarri 

ikuspuntua azaleratuz (artelana). 

Hori errealitatea den ikusteko, 

ikerketak egingo ditugu. 

Ehunekoen, hamartarren eta 

zatikien arteko erlazioak 

gauzatzeko, lehenengo,  euren 

eskutan utziko dugu 

hausnarketa. Ondoren, 

lagungarria izango zaien eta 

eurek erabiltzen duten materiala 

izango dute esku artean, euroak 

eta zentimoak adibidez. Modu 

horretan, ezagutzen dituzten 

erlazioetan arreta jarriz eta 

barneratuz, orokortzeko gai 

izango dira. 

 

 

B. Garapen-fasea  

 

Jarduera Ebaluazio-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

4. Errefuxiatuena abestiaren 

lanketa. 

Lanerako materiala I. 

Errefuxiatuena 

Nor sentitzen da horrela, nork 

bizi du egoera hori? 

Azalaren kolorea bideoaren 

bitartez, hausnarketa. 

- Landutako euskal ondarearekin 

lotutako ekintzetan parte hartzen du 

eta ekarpenak egiten ditu. 

- Gaiarekin lotutako 

proposamen plastikoak eta 

bisualak modu eraginkor eta 

ekintzailean ekoizten ditu. 

- Erabilitako ahozko testuetako 

eta testu multimodaletako 

informazioa ulertzen du. 

- Lana modu autonomoan 

gauzatzen du. 

- Estrategia matematikoak 

egoerei irtenbidea emateko 

erabiltzen ditu. 

Dinamikan 

parte 

hartzearen 

balorazioa. 

 

 

 

Sortutako 

ilustrazioak. 

 

 

 

Azalaren 

kolorea ikus-

entzunezkoa. 

 

5. “Errefuxiatu” hitza bera 

aztertu  eta, baliabide 

ezberdinak erabiliz, definizio 

bateratu bat sortu. 

Errefuxiatuak nor dira? Non 

egoten dira? 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EXxgSw22p9hMjSLiMA1uihQBHgRhOp3jy2NiJHV6dR3ldg?e=g3REmY
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EXxgSw22p9hMjSLiMA1uihQBHgRhOp3jy2NiJHV6dR3ldg?e=g3REmY
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6. Munduko zein herrialde 

daude gerran?  Ikerketa. 

Geografikoki kokatzea. 

Munduko herrialdeen zer 

ehuneko dago gerran momentu 

honetan? Lanerako materiala III. 

Mundua gerran ehunekotan 

materiala emango dizue 

irakasleak. 

Garapen Iraunkorrerako 

helburuak: “GIH 1 POBREZIA 

DESAGERRARAZTEA” Ikus-

entzunezkoaren lanketa eta 

ateratako ondorioak. 

Lanerako materiala VII. 

Pobrezia desagerraraztea. 

 

 

 

- Akatsa ikaskuntzarako aukera 

gisa baloratzen du. 

- Ahozkoak zein multimodalak 

diren testuak modu autonomoan 

eta koherentziaz ekoizten ditu. 

- Erabilitako ahozko testuetako 

eta testu multimodaletako 

informazioa ulertzen du. 

- Gizarte-justiziari eta munduko 

pobrezia-egoerari buruzko 

hausnarketa egiten du eta 

soluziobideak proposatzen ditu. 

-  Autoebaluazio- eta ko 

ebaluazio-prozesuetan aktiboki 

parte hartzen du. 

 

 

 

 

 

 

Taldeetan 

egiten den 

lanaren 

behaketa. 

Bakarkako 

Lana: 

Lanerako 

Materiala III. 

Mundua 

gerran 

ehunekotan  

Egindako 

hausnarketa: 

Lanerako 

Materiala III. 

Mundua 

gerran 

ehunekotan 

Egindako 

aurkezpena. 

1.eranskina: 

Ahozko 

adierazpena 

Ikus-

entzunezkotik 

ateratako 

informazioa. 

Ateratako 

ondorioak 

1. eranskina: 

ahozko 

adierazpena 

7. Aldizkarian edo EITBko 

Teleberrin zentratuz, azaltzen 

diren gerrak zein diren 

jasotzea eta ondorioak 

ateratzea.  

Irakasleak emandako irudia 

aztertu:  

Lanerako Materiala II. Irudiaren 

azterketa. 

Iritziak eman. 

Autoebaluazioa. 

 

 

8. Aprendiendo a argumentar, 

diferencia entre noticia y 

artículo de opinión. 

Características de los textos 

argumentativos, reflexión y 

mejora. Euskarara 

transferentzia. 

- Informazioa bilatu, antolatu,  

gorde eta horren jabe egiten da. 

- Idatzizkoak eta multimodalak 

diren testuetan ideia 

garrantzitsuenak eta inplizituki 

zein esplizituki daudenak ulertzen 

ditu. 

Bakarka 

jasotako 

informazioa 

Bakarka 

jasotako 

informazioa 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EfgkYCxTEVZAgaebPmCNvpIBQFyKs1ifsYjFC44aWsgZsQ?e=gbbQGj
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EfgkYCxTEVZAgaebPmCNvpIBQFyKs1ifsYjFC44aWsgZsQ?e=gbbQGj
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EZHCM9J9iExEicEPM4bHmoABsfB6ivS7uh4dZ4vPhAS_0w?e=qyHc95
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ESNjTAngC4ZIlPWQfz7n2bYB_-U_XGg9YlrFlruJXMFwFA?e=QHjSFv
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ESNjTAngC4ZIlPWQfz7n2bYB_-U_XGg9YlrFlruJXMFwFA?e=QHjSFv
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 - Autoebaluazio- eta 

koebaluazio-prozesuetan 

aktiboki parte hartzen du. 

- Egindako ebaluaketak kontuan 

izanda, hobekuntzak egiten ditu. 

- Hizkuntza bateko ezagutzak 

beste hizkuntzetara transferitzen 

ditu. 

 

1. eranskina: 

Ahozko 

adierazpena  

Aurreko  

aurkezpenarek

in alderatzea. 

 

 

Iritzi-

artikuluaren 

berezitasunak 

bi hizkuntzetan 

aplikatzea. 

 

9. Gernika margolanaren 

aurkezpena eta azterketa. 

Aurrezagutzak aktibatu. 

Denboran kokatu (denbora-

lerroa), artelana bera eta gerra. 

Gerra-garaiko ahotsak: 
https://www.eitb.eus/eu/nahieran/dokumenta

lak/gerra-zibila-euskadin/-gerra-zibila-

euskadin/osoa/768/20063/ 

 

Lanerako Materiala VI 

Artelana bera;  zer transmititu 

nahi digun; artista bera (eta 

beraren beste lan batzuk); eta 

beste artelan batzuk. 

Ikerketa dokumentala eta artea 

(pintura, eskultura, 

performancea…) ekoiztea.  

 

- Idatzizkoak eta multimodalak 

diren testuetan, ideia 

garrantzitsuenak eta inplizituki 

zein esplizituki daudenak 

ulertzen ditu. 

- Ahozkoak zein multimodalak 

diren testuak modu autonomoan 

eta koherentziaz ekoizten ditu. 

- Aurrez planifikazioa eginda, 

ateratako emaitza edo/eta 

ondorioak adierazteko gai da. 

- Bakarka,  planteatutako 

jardueretan adostutako 

helburuei erantzuna ematen die. 

- Ahozkoak eta multimodalak 

diren testuetan, ideia 

garrantzitsuenak eta inplizituki 

zein esplizituki daudenak 

ulertzen ditu. 

- Gaiarekin lotutako 

proposamen plastikoak eta 

bisualak kritikoki interpretatzen 

ditu  eta  hausnarketa egiten du. 

- Aurpegia eta gorputza eta 

euren  mugimenduzko aukerak 

erabiltzen ditu. 

Egindako datu-

bilketa. 

 

Bakarka 

gauzatutako 

informazio-

bilketaren 

azalpena 

 

Adostutako 

planifikazioa 

aurrera 

eramateko gai 

den behatzea. 

 

Gerra garaiko 

ikus-

entzunezkoare

n  bitartez 

(Zati bat 

behatu daiteke 

informazioa 

jasotzeko). 

Artelana bera. 

Egindako 

artelanaren 

azalpen kritiko 

eta arrazoitua. 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/ETrA4fPr0NNFtHtTHfY_EPsBu_i0rrvuCOQl242pAGq-2Q?e=PqqPrb
https://www.eitb.eus/eu/nahieran/dokumentalak/gerra-zibila-euskadin/-gerra-zibila-euskadin/osoa/768/20063/
https://www.eitb.eus/eu/nahieran/dokumentalak/gerra-zibila-euskadin/-gerra-zibila-euskadin/osoa/768/20063/
https://www.eitb.eus/eu/nahieran/dokumentalak/gerra-zibila-euskadin/-gerra-zibila-euskadin/osoa/768/20063/
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Lanarekin 

erlazionatutak

o gorputz-

adierazpena 

bera. 

10. Beste garai batzuetan 

gurekin lotutako edo gure 

inguruan  egondako gerren 

ikerketa dokumentala. 

Denbora-lerroan kokatzea, eta, 

hura abiapuntutzat hartuta, 

informazioa antolatzea (horma-

irudia…). 

Geografikoki kokatzea. 

Ikerketa estatistikoa. 

Ondorioak atera. 

Ikasleek ekarritako informazioa 

kontuan izanda, antolatzea, 

lantzea erabakitzen denaren 

arabera. Hori gauzatzeko, 

egokitzapenak egin beharko 

lituzke irakasleak idatzizko 

testuan  (idatzizkoa eta irudiekin 

osatutakoa), gelako 

errealitatean oinarritutako 

egoerari erantzuteko.  

Testuak egokitu ondoren, 

ikasleentzako lanerako 

materiala: Lanerako materiala 

VIII 

- Landutako garai historikoak 

denbora-lerroan antolatzen ditu. 

 

- Gaur egungo egoera beste 

garai batzuekin konparatzen du 

eta gertatutakoa ulertzen du. 

- Bakearen eta biolentziarik 

ezaren garrantziaz jabetuz, 

elkarrizketa konponbiderako 

tresna gisa erabiltzen badaki.  

- Ikerketa estatistiko xumeak 

gauzatzen ditu. 

- Errepresentazio matematikoen 

bitartez, datuak aztertzen ditu. 

Datu-bilketa 

egiteko 

irakasleak 

sortutako 

txantiloia.  

(2. eranskina) 

 

Erabilitako 

datuekin 

eskatutako 

kalkulua. 

 

Taldean 

egindako 

prozesuaren 

barneratzea 

(taulak 

azaltzeko gai 

izan). 

11. La ONU: ¿Qué es?, 

órganos principales, órganos 

miembros e historia. 

Derechos humanos 

 

Materia de Trabajo IV. 

Naciones Unidas | Paz, dignidad 

e igualdad en un planeta sano 

Proteger los derechos humanos 

| Naciones Unidas 

- Idatzizkoak eta multimodalak 

diren testuetan, ideia 

garrantzitsuenak eta inplizituki 

zein esplizituki daudenak 

ulertzen ditu. 

- Idatzizkoak zein multimodalak 

diren testuak modu autonomoan 

eta koherentziaz ekoizten ditu. 

Idatzizko zein multimodalak 

diren testuetan, egituran 

Materia de 

Trabajo IV-

aren 

bitartez 

 

 

 

 

 

 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EXmzJRLsfHhBhGgAQjKb2LkBaCxSc5LK5W8p3EOwAXPg6Q?e=yIjW5G
https://www.un.org/es/
https://www.un.org/es/
https://www.un.org/es/our-work/protect-human-rights
https://www.un.org/es/our-work/protect-human-rights
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EeaN-JzYikBCjPO0WpLBQxQBTtcGDU5UNsyWlFFnWLtsyg?e=f4PZ9f
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EeaN-JzYikBCjPO0WpLBQxQBTtcGDU5UNsyWlFFnWLtsyg?e=f4PZ9f
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oinarritutako eta hitzezkoak ez 

diren elementuak aztertzen ditu. 

- Baliabide digitalak eta 

analogikoak modu seguru eta 

jasangarrian erabiltzen ditu. 

- Giza eskubideei eta haurren 

eskubideei buruz hausnarketa 

egin eta ondorioetara heltzen 

da. 

 

 

 

 

12. EUROPAR BATASUNA 

ESPAINIAKO GOBERNUA: 

ANTOLAKETA    POLITIKOA 

EUSKADIKO AUTONOMIA 

ERKIDEGOA: ANTOLAKETA 

POLITIKOA 

PROBINTZIAK ETA FORU 

ALDUNDIAK 

UDALAK 

Adituen taldeak antolatu eta 

informazioarekin infografiak 

prestatu. Ondoren, jatorrizko 

taldean, infografia eskuetan 

dutela, azalpenak eman. 

 

Lanerako materiala IX. Adituen 

taldea; Europar Batasuna 

Lanerako materiala X. Adituen 

taldea; Espainiako gobernua: 

antolaketa politikoa 

Lanerako materiala XI. Adituen 

taldea; Euskadiko autonomia 

erkidegoa: antolaketa 

politikoa 

Lanerako materiala XII. 

Adituen taldea; probintziak 

eta Foru Aldundiak 

Lanerako materiala XIII. 

Adituen taldea; udalak 

Lanerako materiala XIV. 

Adituen taldea; GKEak 

 

 

 

 

- Gobernu-organoen 

funtzionamendu orokorra eta 

parte-hartze demokratikoko erak 

ezagutzen ditu (Udala, 

Autonomia Erkidegoa, Espainia 

eta Europa). 

 

 

 

 

 

 

Denon artean 

sortutako 

infografia 

aurrean izanda 

azalpenak 

emanez. 

 

 

 

 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EcUOs_wBqLNGnvF5j8JtRWUBwJuM8ou_7KnzY3IhIH76-A?e=sz8oow
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EbJwaLwCwCpNkLQoLP_Q9Q8Bk90tDTzsEKpMiF5kTmydvw?e=JFyLAe
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EYq4wKspf0tFo13CwZhACRsBltHwqmNAzA5oPsPVFxB5eA?e=kErXrb
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EWY6kkm-ofJAifBRO6MLajoBHePp-Kclp7GVcrnxxy6cow?e=UzFlLx
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/Eeigs8lRltRCuh8H7GUHX3YBCYzraQ7w6mLi7R7AFvwcvg?e=NualvA
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/Ed5SeGmjWapPj2LJKpneq50B3DuQGrb-YcW2YVQR8_WpTg?e=x1WW5c
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13. Modu digitala 

11. eta 12. jardueretan 

egindako lana kontzeptu-

mapa batean antolatu.  

Modu digitalean aurkeztu. 

- Aurrez planifikazioa eginda, 

ateratako emaitza edo/eta 

ondorioak adierazteko gai da. 

an egiten den 

lanaren 

behaketa. 

 

 

 

C. Azken fasea  

 

Jarduera Ebaluazio-adierazleak 
Ebaluazio-

tresnak 

14. Nolakoa izaten ari da 

munduaren bilakaera historian 

zehar? Ikerketa egin ondoren, 

bakoitzaren ondorioak jaso. 

Konparaketa egiteko, hasieran egin 

zen bezala, kutxa batean usteak 

jaso. Bi grafikoak konparatu. 

- Erabilitako informazioa modu 

kritikoan aztertzen du. 

- Aurrez planifikazioa eginda, 

ateratako emaitza edo/eta 

ondorioak adierazteko gai da. 

- Interesak kontuan izanda, 

pentsamendu kritikoa garatzen 

du. 

- Testuingurua eta egoera 

kontuan izanda, on eta txar 

kontzeptuei buruzko 

hausnarketa egiten du. 

- Azken bi ekintza hauetan,  

ebaluaketaren datu-bilketa ere 

egin daiteke (irakasleak 

baloratuko du zerbait jasotzea 

falta zaion, eta antolaketa 

horren arabera gauzatu dezake) 

Ateratako 

ondorioak 

 

 

 

 

 

 

Hausnarketa 

bera. 

15. Armak ekoizteari buruzko 

hausnarketa. Ekonomia eta 

printzipioak. Lanerako materiala 

V 

16. Guk zerbait egin dezakegu 

mundua hobetzeko? Inguruko 

GKE-ekiko harremanak. 

17. Egindako lana 

komunikabideetara zabaltzeko 

antolatzea eta gauzatzea.  

Albistea gauzatu  eta iritzia 

eman. 

 

 

 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EVD__d8Cbq1Ku9eZGhfacNQB8sxRnRHq6f9Gna9PTyXQRQ?e=cWiukk
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EVD__d8Cbq1Ku9eZGhfacNQB8sxRnRHq6f9Gna9PTyXQRQ?e=cWiukk
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Metodologia 

 

A. Printzipioak  

 Inklusioa bermatzeko, IDU printzipioak txertatuta daude jarduera bakoitzaren 

diseinuan: 

 Inplikatzeko modu ugari ematea. 

 Irudikatzeko modu ugari ematea. 

 Ekintza eta adierazpen modu ugari ematea. 

Lehenengo jardueran grabazioak txertatuta daude, adibide gisa. Euskaraz eta 

gaztelaniaz daude, baina beste edozein hizkuntzatako grabazioarekin aberastu 

daiteke (beharren arabera). Jarduera guztietan audioak txertatzea gomendatzen da 

(beharren arabera). 

Jarduerak diseinatuta daude bakarkako hausnarketatik hasi, eta, talde txikietan 

partekatu, eztabaidatu, adostu eta ondorioetara heldu ondoren, talde handian 

partekatzeko. Ikaskuntza kooperatiboko eta elkarren arteko erabakiak hartuz 

gauzatutako antolaketak proposatzen dira.  

Ikaskuntza kooperatiboko materiala ikas-egoera honekin lotutako materialean dago. 

Aurrekoa osatzeko materiala:  Pere Pujolas: Aprendizaje Cooperativo 

Ikaskuntza kooperatiboko teknikak: Introducción al Aprendizaje      

Cooperativo  edo  Visor de libros 

Hizkuntza Trataera Integratu eta Integralaren ildotik, ARGUDIO-TESTUAren lanketa 

egingo da, eta horren barruan, EUSKARAZ  EZTABAIDA-GENEROA landuko da, eta 

GAZTELANIAZ IRITZI-ARTIKULUA. 

Ikasleek egoera errealak aztertuz eta haien kontzientziak piztuz, lan egiteko modu 

dinamiko eta parte-hartzailea proposatzen da, hausnarketaren, elkar jartzearen eta 

pentsamendu kritikoaren bidetik.  

Jardueren bitartez, ikasleak metakognizioa gauzatzera bideratzen dira 

Antolaketaren bitartez, ikaslearen autonomia bultzatuko da. 

 

B. Antolakuntza  

Gela talde heterogeneoetan antolatzea proposatzen da. Ikas-egoera hau hiruhileko 

baterako pentsatuta dagoenez, talde berriak gauzatzea proposatzen da. Hori egiteko, 

egokia izango litzateke irakasleak taldearen azterketa egitea (profil ezberdinak, 

beharrak, indarguneak…) eta  soziograma bat gauzatzea (Norekin egin nahiko 

zenuke lana? Norekin ez? galderei erantzunez). 

Taldean ardurak banatzea komeni da: materialaren arduraduna, idazkaria, 

bitartekaria eta dinamizatzailea. Halaber, taldeetako funtzionamenduaren 

erregulazioa  egitea komeni da, gelako giroa, inklusioa eta lan-giroa bermatzeko. 

Astero, norberak egindako lanaren autoebaluazioa egingo dute. Taldeko kideek 

besteen lana ere baloratuko dute (moduak zainduz, minik eman gabe, eta eraikitzeko 

helburuarekin). 

https://es.slideshare.net/jcolaeta/pere-pujolas-aprendizajecooperativomateriala
https://www.sindromedown.net/carga/adjuntos/cNoticias/12_1_pere_0.pdf
https://www.sindromedown.net/carga/adjuntos/cNoticias/12_1_pere_0.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/tecnorurales/mapa-web/-/book/tecnicas-de-aprendizaje-cooperativo?_book_viewer_WAR_cms_tools_chapterIndex=3d102ba0-414c-4d8e-9969-86bc5d683af7
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Taldean egindako lanaren balorazioa eta hobetu beharrekoak ere astero hausnartuko 

dira, erabakiak txantiloietan jasoz. 

Hau gauzatzeko: 

Proposamen sinplifikatua (Ikaskuntza kooperatiboko taldeko karguen arloa irakasleak 

egokitua):  

Ikaskuntza kooperatiboko karguak:  koop. eranskina karguak 

Karguen autoebaluazioa: koop. eranskina autoebaluazioa 

Taldeko ebaluazioa: koop. eranskina talde ebaluazioa 

Ikasleentzat diseinatuta dagoen materiala Clasroom-en bitartez  partekatzea 

proposatzen da. Modu horretan, autonomia bultzatzeaz gainera, konpetentzia digitala 

modu esanguratsuan landuko dugu. Materiala koloretan izateko aukera izango dute. 

Beharren arabera moldaketak egiteko aukera ematen du, eta, horregatik, aniztasunari 

erantzuna emateko tresna aproposa da.  

Jarduera batzuk Euskaraz egiteko prestatuta daude, eta beste batzuk  Gaztelaniaz, 

baina egin ahala, hizkuntzen erabileraren denborekin jokatu beharko da, zehazten 

joan beharko da. 

Jarduerak LANERAKO MATERIALAZ osatuak daude.  

Jardueraren arabera, espazio ezberdinak erabiliko dira. 

 

C. Baliabideak  

Material hau lanerako proposamen bat da, baina egoeraren arabera, beharren 

arabera egokitzeko prestatuta dago. Bestalde, material bizia dela esan genezake, 

eguneratu daitekeelako. 

Jarduerak aurrera eraman ahal izateko irakasleak sortutako materiala. 

Jarduera bakoitzarekin lotutako materiala zehazten da, lotura edo materiala bera 

eskura jarriz. 

Ebaluatzeko tresnak jardueren aldamenean zehaztuta daude. 

IDUrako jarraibideak: txostena. 

Piktoak, iturria:  https://www.pictotraductor.com/ 

Baliabide guztiak jarduerekin lotuak daude. 

Erabili diren irudiak baimenduak dira. 

Ebaluazio-prozesua 

Ebaluazioa prozesu guztian zehar gauzatzen da, modu horretan beharren arabera 

jardueren diseinua egokituz. Jardueren bitartez behatuko diren ebaluazio-adierazleak 

eta tresnak zehaztuta daude. Ikas-egoera planteatuta dago jardueren bitartez 

ebaluazio formatiboa egiteko prozesu guztian zehar. 

Ikaslea metakognizioaren bitartez bere prozesuaz kontziente izaten eta hobekuntzak 

barneratzen laguntzea izango da irakaslearen lan garrantzitsuenetako bat. 

 

Ikasleek argi izan behar dute zer ebaluatuko dugun, hau da, ez dela azken ekoizpena 

bakarrik baloratuko, hartara pisu handia izango dutela bakoitzak ekoizpenera heltzeko 

https://www.pictotraductor.com/
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egin duen lanak eta elkar lanak. Jarduera bakoitzean aintzat hartuko ditugun 

ebaluazio-adierazleak behatzeko tresnak proposatuta daude. Ikasleek aldez aurretik 

tresnak izatea eta lantzea komeni da, modu horretan argi izango baitute zer eskatzen 

zaien. 

 

Datu-bilketarako, materialarekin batera txantiloi-proposamena aurkezten da. 

(Hasierako maila, erdiko maila eta maila aurreratua) 
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Jardueren sekuentzia garatua (ikasleentzat) 

 

1. Jarduera 

Prentsa esku artean izan ondoren, informazioaren 

munduan murgiltzea erabaki dugu. Oraingoan, talde 

bakoitzak egunkari bat aztertuko du. Esku artean ale bana izango duzue. 

Zer egingo dugu bertako edukiekin? Nola antolatuko dugu? 

Idatzi, bakarka, zuetako bakoitzak zer egingo lukeen.  

 

 

 

Ondoren, talde txikian, proposamenak luzatu eta akordioetara iritsi. 

Talde txikietako proposamenak idatzi eta idazkariak talde handian irakurri. Ondo 

prestatu; ziurtatu idatzitako testua ulergarria dela, galderari erantzuten diola eta 

egitura aldetik ondo idatzita dagoela. Erreparatu ortografiari ere. 

 

 

 

 

 

Gauzatu talde bakoitzak aurrez adostutako antolaketa. 

 

 

 

 

 

2.  Jarduera 

Talde bakoitzak aurrera eramandako antolaketa 

azaltzea.  

Zer dela-eta antolatu duzue horrela? Gauzatutako 

antolaketa bat dator hasieran pentsatutakoarekin? Zer 

gertatu da bidean? Arazoak egon dira? Nola konpondu 

dituzue? (Bitartekariak). 

 

 

 

1 JARDUERA  a EUSKARAZ.m4a 1 JARDUERA a GAZTELANIA.m4a

1 JARDUERA b EUSKARAZ.m4a 1 JARDUERA b GAZTELANIA.m4a

1 JARDUERA c EUSKARA.m4a 1 JARDUERA c GAZTELANIA.m4a

ITURRIA 

ITURRIA 

https://www.pictotraductor.com/
https://www.pictotraductor.com/
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3. Jarduera 

Pentsatu, lehenengo bakarka: edukiei begiratuta, zer-nolako informazioa 

ematen digute? 

 

Partekatu talde txikian pentsatzen duzuena. Denok ados? Idatzi ateratako 

ondorioak. 

 

 

Partekatu talde handian.  

 

Gatazka gehiago albiste pozgarriak baino? Nola adieraziko zenukete 

informazio hau matematikoki? (Zatikiak, hamartarrak, ehunekoak (%), eta 

grafikoak). Talde txikietan, egin proposamenak eta adostu prozedura. 

Proposamena aurrera eraman eta  gauzatu. Egindako lana talde handian 

aurkeztu.  

Gai izango al zinatekete ateratako datuak kontuan izanda datu bana hartu 

eta era matematiko ezberdinetan irudikatzeko? Pentsatu bakarka 

lehenengo.  

Komentatu taldean bakoitzak zer pentsatzen duen. Gai izango al zinatekete 

denon artean 4 erlazio irudikatzeko?  

 

Berdinak al dira emaitzak aztertutako aldizkari guztietan? 

 

Egindako lanketa honen ondoren, zer ondoriozta dezakegu?:  Nolakoa 

izaten ari da munduaren bilakaera historian zehar? Bakoitzak zer 

pentsatzen duen papertxo batean idatzi eta sartu irakasleak horretarako prestatu duen 

kutxan.  

Irudikatu emaitzak matematikoki (bakarkako lana). Eman azalpena 

adierazpen matematikoak oinarritzat izanda (zatikiak, ehunekoak (%), eta 

grafikoak). Egindako adierazpenak lankideekin partekatu. 

Zer ondoriotara iritsi gara?  Gertatzen dena proportzionaltasunez islatzen da 

egunkarietan? Non jartzen da fokoa? Zein dira albiste bortitzak? Laburbildu 

esaldi batean edo pare batean. Gehienon ikuspuntua jaso eta denon artean  

ilustratu (marrazkiak, irudiak, grafikoak….).  

Horrela izango da? Frogatuko dugu? 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/peggy_marco%201553824/%3futm_source=linkattribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1019820%22%3ePeggy%20und%20Marco%20Lachmann-Anke%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1019820%22%3ePixabay%3c/a%3e
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4.  Jarduera 

Abesti baten inguruko lanketa egiteko (Clasroom-en),  LANERAKO  

MATERIALA I. ERREFUXIATUENA materiala duzue. Sartu eta 

proposatutako urratsak egin. 

 

5. Jarduera 

Aurreko abestian “Errefuxiatu” hitza azaldu da. Nola definituko genuke hitza hori? 

Nondik dator hitz hori?  

 

 

Gaztelaniara itzultzen badugu? Baliabide ezberdinak erabiliz (hiztegia, Internet, etxean 

galdetuta…), proposatu taldeka adostutako definizioa (lehenengo, bakarka pentsatu eta 

idatzi).  

Talde handian ekarpenak jaso eta definizio bat osatu ondoren, erantzuna emango diogu 

ondorengo galdera hauei: Non egoten dira errefuxiatuak? Zer dela-eta dira 

errefuxiatuak? Zer irudi jarriko zenioke hitz honi? Asmatu metafora bat (Badakizu 

metafora bat zer den?). 

 

6.  Jarduera 

Abestiarekin lotura eginez, nor dago orain egoera honetan? Nola 

sentitzen dira? 

Munduko zein tokitan daude gerra-egoeran momentu honetan? Goazen 

aztertzera.  

Egin ikerketa taldeka. Erantzun galderari, baliabide ezberdinak erabilita. 

Pentsatu aldez aurretik zein izan daitezkeen baliabideak informazioa aurkitzeko. 

Antolatu lana, ziurtatu bakoitzak zeregina baduela.  

Denon artean, momentu honetan gerran dauden herrialdeen zerrenda egingo dugu. 

Baina non daude herrialde hauek? Denak ezagutzen ditugu?  

Irakasleak emandako mapamundi batean, aurkitu herrialdeak eta 

nabarmendu (bakarka egiteko lana).  
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Munduko herrialdeen zer ehuneko dago gerran momentu honetan? LANERAKO 

MATERIALA III. MUNDUA GERRAN, EHUNEKOTAN materiala emango dizue 

irakasleak. 

 

Irakasleak emandako LANERAKO MATERIALA VII. 

POBREZIA DESAGERRARAZTEA materiala erabili lana 

egiteko. 

 

Bi lanketa horiek egin ondoren, gai izango al zinatekete emigratzaile 

eta errefuxiatu hitzen esanahien  arteko ezberdintasunak agertzeko? 

 

 

 

7. Jarduera 

Oraingoan, EITBko webguneko “Nahieran” atalean sartuko gara 

(gaurko Teleberri saioa ikusteko) edo/eta gaurko aldizkariak 

arakatuko ditugu. Azaltzen al da informaziorik guk aurkitutako gerra-

egoeran dauden herrialdeei buruz? Une honetan dauden gerra 

horietan, sortu al dira errefuxiatuak? Non daude? Zein da euren 

egoera? Zer ondorio atera ditugu?  

Idatzi, bakarka, bakoitzak ateratako ondorioa. Ondoren, bateratu 

talde txikian. 

 

 

 

Irakasleak emandako irudia aztertu: LANERAKO MATERIALA II. (IRUDIAREN 

AZTERKETA). 

Lanketa egin ondoren, talde handira eramango dugu bakoitzaren iritzia 

(lehenengo, gauzatu idatziz, ideiak antolatzeko).  

 

 

Egin autoebaluazioa: zer-nolako aurkezpena egin duzu? Horretarako, 

irakurri irakasleak emango dizun txantiloia eta kokatu zeure burua 

dagokion tokian. Guztiz ondo egin ez baduzu, egon lasai, hobetzeko 

aukera izango duzu-eta.  
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8. Jarduera 

En la actividad que hemos realizado anteriormente, hemos dado nuestra opinión. Pero 

¿sabemos argumentar? 

Vamos a buscar en los periódicos noticias y artículos de opinión. Cada persona buscará 

una de cada y hará una comparativa. ¿Qué diferencias hay? 

   

 

 

  

Vamos a buscar información sobre la manera de argumentar de 

manera escrita y de manera oral. Hazlo de manera individual, utiliza internet. 

Recuerda que debes anotar la fuente de la cual has sacado la información. 

Anotaremos las conclusiones que hemos sacado entre todas y todos.  

Gaztelaniazko berezitasunak aztertu ditugu. Orain, azaldu ditzagun eta jaso 

euskaraz argumentatzeko kontuan hartu behar diren alderdiak. 

Prestatu berriz (aurreko jarduerarekin lotutakoa) argudiaketa; eman zure iritzia. Egin 

dugun lanketa kontuan hartuz gauzatu beharko duzue. Hobekuntzarik nabaritu da? 

 

Kokatu zeure burua aurreko aurkezpenean erabili duzun txantiloian. 

 

 

 

9. Jarduera   

Ezagutzen al duzue hemen duzuen margolan hau? Talde txikietan, 

hitz egin eta dakizuena idatziz jaso. Ondoren, idazkariek denon 

artean dakiguna azalduko dute talde handian. 

Zuen ustez, zer gehiago jakin beharko genuke margolana 

ulertzeko? Adostu talde txikietan. Ondoren, talde handian azalduko 

dugu zer jakin nahi dugun.  

Jakin nahi duguna txantiloi batean antolatuko dugu (lehenengo bakarka, eta ondoren 

talde txikietan).  
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Denon artean, jaso beharreko informazioa adostu eta txantiloiak eskatzen 

digun informazioa jasotzeko antolaketa egingo dugu.  

 

 

Talde bakoitzak egin behar duen lana zehaztu ondoren, ziurtatu 

bakoitzak zeregin konkretu bat duela (Nik zer topatu behar 

dut?). Gauzatu egokitu  zaizuen lana.  Nondik aterako dut/dugu 

informazioa? Garrantzitsua da iritzi ezberdinetako iturriak 

erabiltzea. Iturri horiek fidagarriak izan behar dute. Egin egokitu 

zaizun lana, zuk/zuek aukeratutako baliabideak erabiliz.  

 

LANERAKO MATERIALA VI. 

Informazioa osatzeko lotura: https://www.eitb.eus/eu/nahieran/dokumentalak/gerra-

zibila-euskadin/-gerra-zibila-euskadin/osoa/768/20063/ 

 

Ikerketa egin ondoren, artelanak egiteko prest gaude. Antolatu lana. Zer egingo dugu? 

Zer transmititu nahi dugu? Badaude horrelakorik transmititu nahi duten artelan gehiago? 

Nola? Bakarka? Taldeka? Bozetoak gauzatzea izango litzateke lehenengo lana. Behin 

bozetoa izanda, zer material erabiliko dituzuen zehaztu beharko duzue. Hasi gauzatzen! 

Eta egindako lanari aurpegi- eta  gorputz-adierazpena gehitzen badiogu? Adierazi nahi 

duguna indar handiagoarekin transmititu dezakegu? Nola? 

 

10.  Jarduera   

Gernikako bonbardaketari buruzko ikerketa egin dugu. Gertaera 

horren garaian, zibilak hil zituzten gertuko beste bonbardaketak 

ere izan ziren. Zein? Zergatik ez dira hain ezagunak? 

Gerren testuinguruan gertatzen dira bonbardaketak. Zer gerra 

izan dira azken urteetan?  

Kalean datu-bilketa egiteko materiala prestatuko dugu eta prozedurak 

antolatuko ditugu. Zer galdera egin ditzakegu? Nola zuzenduko gara jendearengana? 

Kortesia-arauak? Gure etxeetan ere datu-bilketa egin dezakegu. Agian amona-aitonek 

zerbait jakingo dute. 
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Ekarritako informazioarekin lanean: 

Denon artean, lortutako informazioa partekatu eta antolatuko dugu. Kokatzeko, denbora-

lerroa erabiliko dugu. Mapak ere erabiliko ditugu.  Zerbait gehiago jakin nahi dugu? 

Osatu dezagun informazioa! Nola antolatuko dugu? 

 

 

 

 

 

 

Esku artean dituzuen testuen lanketa egiteko materiala emango dizue irakasleak. 

Edozein testu lantzeko materiala: LANERAKO MATERIALA VIII. TESTUAK 

AZTERTZEN 

Zenbat hildako? Datu hori ere kontuan izan beharko dugu ikerketa egiteko. Gainera, 

hobeto ulertu ahal izateko, matematikoki adieraziko da. 

Eraman egindako denbora-lerroa era digitalera (Genial.ly erabiliz, adibidez).  Eta guztion 

artean egindako lanarekin aurkezpen digital bat prestatzen badugu? 

 

11.  Jarduera 

¿Sabéis  qué es la ONU? Vamos a realizar una lluvia de ideas.  

Para poder completar lo que ya conocemos, realizaremos una 

recogida de información. Para esto contaremos con el material 

de trabajo IV. 

 

Azalpena:  

12.  Jarduera 

Lan hau aurrera eramateko, adituen taldeak sortuko ditugu: 

taldekide bakoitza ondoren zerrendatutako gai hauetako batez 

arduratuko da, aditu egingo da. Lehenengo lana izango da 

erabakitzea kide bakoitza zertaz arduratuko den. Nola egingo duzue?  
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GAIAK: 

 Europar Batasuna 

 Espainiako Gobernua: antolaketa politikoa 

 Euskadiko Autonomia Erkidegoa: antolaketa politikoa 

 Probintziak eta Foru Aldundiak 

 Udalak 

 GKEak 

Erabakitakoan, beste taldeetako adituekin elkartuko zarete. Modu horretan, sortzen 

den talde berri bakoitzak gai bat garatuko du. Lanerako berariazko materiala izango 

duzue, irakasleak emanda.  

Lanerako materiala IX. adituen taldea; europar batasuna 

Lanerako materiala X. adituen taldea; Espainiako gobernua: 

antolaketa politikoa 

Lanerako materiala XI. adituen taldea; Euskadiko autonomia 

erkidegoa/legebiltzarra: antolaketa politikoa 

Lanerako materiala XII. adituen taldea; probintziak eta Foru Aldundiak 

Lanerako materiala XIII.  adituen taldea; udalak 

Lanerako materiala XIV. adituen taldea; GKEAK 

 

13. Jarduera 

Gai izango al zinatekete 11. eta 12. jardueretan egindako lana kontzeptu-mapa batean 

antolatzeko?  

Egin denon artean horma-irudi bat, talde bakoitzak duena txertatuz. Kontuz geziak 

nondik nora ateratzen dituzuen, horrek ideiak erlazionatzeko garrantzi handia du-eta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EcUOs_wBqLNGnvF5j8JtRWUBwJuM8ou_7KnzY3IhIH76-A?e=sz8oow
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EbJwaLwCwCpNkLQoLP_Q9Q8Bk90tDTzsEKpMiF5kTmydvw?e=JFyLAe
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EYq4wKspf0tFo13CwZhACRsBltHwqmNAzA5oPsPVFxB5eA?e=kErXrb
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EWY6kkm-ofJAifBRO6MLajoBHePp-Kclp7GVcrnxxy6cow?e=UzFlLx
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/Eeigs8lRltRCuh8H7GUHX3YBCYzraQ7w6mLi7R7AFvwcvg?e=NualvA
https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/Ed5SeGmjWapPj2LJKpneq50B3DuQGrb-YcW2YVQR8_WpTg?e=x1WW5c
file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1015313%22%3ePeggy%20und%20Marco%20Lachmann-Anke%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1015313%22%3ePixabay%3c/a%3e
file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/mcmurryjulie-2375405/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1895779%22%3emcmurryjulie%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1895779%22%3ePixabay%3c/a%3e
file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2999583%22%3ePeggy%20und%20Marco%20Lachmann-Anke%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2999583%22%3ePixabay%3c/a%3e
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14. Jarduera  

Zer-nolako garapena izan du munduak? Hori izan zen ikas-egoera honekin hasi 

ginenean luzatutako galdera. Ikerketa egin ondoren, zer uste duzu? Erantzuteko, 

berrikusi  egindako lana, eta jarri arreta datetan. 

Daturen bat falta zaigu erantzun bat emateko? 

Zer-nolako garapena izan du munduak? Bakarka, egin hausnarketa eta sortu testu idatzi 

bat zure ondorioekin.  

 

 

 

 

 

 

15. Jarduera  

 

Bukatzen joateko, gogoeta egingo dugu armei buruz. 

LANERAKO MATERIALA V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITURRIA 

ITURRIA ITURRIA 

https://hezkuntza-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bncurriculuma_berritzeguneak_eus/EVD__d8Cbq1Ku9eZGhfacNQB8sxRnRHq6f9Gna9PTyXQRQ?e=Hvky6H
https://www.pictotraductor.com/
https://www.pictotraductor.com/
file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1015313%22%3ePeggy%20und%20Marco%20Lachmann-Anke%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1015313%22%3ePixabay%3c/a%3e


                
 
                                                 Mundu hobe bat nahi dugu                                                                                                                                         

29 
Diziplinartekoa 

LH-ko 3. ZIKLOA 

16. Jarduera   

 
Guk zerbait egin dezakegu mundua hobetzeko? Zer? 

 

GKEren bat ezagutzen dugu gure inguruan? Jarriko gara 

harremanetan eta egiten duten lana ezagutu? Nola egingo 

dugu?  Elkarrekin zerbait egin dezakegu? Pentsatu eta 

antolatu. 

 

 

 

 

 

17. Jarduera 

Egindako lana komunikatzeko momentua iritsi da. Zer egin dezakegu? 

Albiste bat prestatu eta komunikabide batean zabalduko dugu? Iritzia 

ere emango dugu? Pentsatu eta antola dezagun! 

 

   

            

 

ITURRIA 

ITURRIA 

ITURRIA 

https://www.pictotraductor.com/
file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2999583%22%3ePeggy%20und%20Marco%20Lachmann-Anke%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2999583%22%3ePixabay%3c/a%3e
file:///C:/Users/ir015633jjg/Downloads/Imagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/geralt-9301/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=129535%22%3eGerd%20Altmann%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=129535%22%3ePixabay%3c/a%3eImagen%20de%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/users/peggy_marco-1553824/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2999583%22%3ePeggy%20und%20Marco%20Lachmann-Anke%3c/a%3e%20en%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/es/%3futm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2999583%22%3ePixabay%3c/a%3e

