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Argitaratzailearen gutuna
Lehen Hezkuntzako egitasmo berri hau atsegin handiz aurkeztu dugu, berori egiteko
kolaboratzaileen talde paregabea izan dugulako. Haiei esker, proposatutako helburuak
hainbat modutan gauzatuko ditugu, zikloan-zikloan dagokionaren arabera, eta betiere,
ikasleen heltze maila eta berariazko beharrak aintzat hartuta.
Lehenik eta behin, eta gure egitasmoaren funtsezko atal gisa, materialek ikasteko gogoa
sustatzea nahi genuen, gauza berriak ezagutzeko grina eta poztasuna; hau da, haurrak
beren ikaskuntzan motibatzea nahi genuen, ikasten jarraitzera animatzea; liburuak gogoz
irekitzea eta irakurtzea.
Hartara, ikasten ari den norbarnakoaren laguntzarik gabe ikaskuntzarik ez denez, haien
interesetatik abiatu gara, berdintzat jo ditzaketen pertsonaiak sortu ditugu, haien
ezagutzek zer abiapuntu duten eta zer jomuga izan behar duten kontuan hartu dugu.
Bestalde, beharrezkoa zen ikasleen oinarriak errotzea nork bere nortasuna eratzeko, eta
horregatik, arrazoitzea eragingo dieten materialak prestatu ditugu, adimenaren eta
gaitasun kognitiboen garapena bultzatu ez ezik, irudimena, sormena, ekimena eta
autonomia ere sustatuko dutenak, finean, adimen emozionala gara dezaten.

Baldintza horiek guztiak nahitaezkoak dira haurrek norberaren hegoak zabaldu, eta
etorkizunean, herritar kritiko eta arduratsuak izan daitezen.
Hori lortzeko, hain zuzen, behar-beharrezkoa da mundurako leihoak irekitzea, hots,
xede duten errealitate soziala kontuan hartuko duten liburuak egitea batetik, eta hainbat
kultura eta tokitan bizitzeko, pentsatzeko eta jarduteko dituzten moduak erakustea
bestetik.
Ildo horri jarraiki, jakina, ezin ahaztu baloreak sustatzeak guretzat betidanik izan duen
garrantzia. Izan ere, elkarrekin bizitzen ikasteko berebizikoak dira enpatia sustatzea, sortu
daitezkeen arazoak konpontzeko lankidetza proiektuak egitea, pluralismoa eta elkar
ulertzea errespetatzea, bai eta norberaren izaeraren eta banako erantzukizunaren alde
jardutea ere.
Horrek guztiak ikaskuntza koordinatu eta gaitasunetan oinarritutakoaren aldeko
apustu irmoa egitera bultzatu gaitu, alegia, ikasleek ikasi dutena erakusteko gaitasuna
gara dezaten eta haien ezagutzak egoera berrietara egoki ditzaten.
Orain, gure egitasmoa eskuetan duzuela, gure helburuak lortu izana espero dugu, eta
zuen ikasleekin gozatuko duzuelakoan gaude, esku artean izan dugun bitartean guk
gozatu dugun bezalaxe.

Sei eta zortzi urte
bitarteko haurrak
Sei eta zortzi urteren bitartean, haurrek ispiluan begiratzen dute beren isla, eta norberaren gorputzeko neurriez jabetzeaz gain, euren buruaren pisu hutsalaz ohartzen dira. Gorputzaren baitan, eta besteekin duten harremanaren
bitartez, euren mugimendu eta ia etengabeko erronkei errealitateak ezartzen dizkieten mugekin topo egiten dute.

Garapen psikomotorea

Garapen afektiboa eta soziala

1. Norberaren gorputzaren irudiaz ohartzen dira.

1. Haurtzaroko berezko jokamoldeak pixkanaka bazter uzten dituzte, esaterako egozentrismoa eta ezegonkortasuna, eta norberaren gaineko kontrol emozional handiagoa izaten hasten dira.

2. Gorputzeko atalak eta haien funtzioak bereizten hasten
dira.
3. Mugimenduak, jarrerak eta arnasketa kontrolatzeko gaitasuna dutela jakitun dira.
4. Besoaren eta eskuaren askatasuna finkatzen dute, bai
eta begiaren eta eskuaren arteko koordinazioa ere, eta
horri esker, irakurtzeko eta idazteko prozesua eta ikaskuntza azkarragoa da.
5. Lateralitatea kontrolatzen eta finkatzen dute.
6. Espazioaren ikuskera errotzen dute, norberaren gorputzak beste pertsona eta objektu batzuekin duen harremanaren bitartez.
7. Denboraren nozioa eta horrek duen garrantzia barneratzen hasten dira.

2. Irakasleei eta beste haur batzuei protagonismoa ematen
diete, eta harreman sozialak areagotzen dituzte.
3. Oraindik harreman estua dute familiarekin eta irakasleekin, beraz, izaera sozial eta kulturalari buruzko edukiak
landu ahal izango dira, inguru edo kultura desberdinetatik datozen kideekiko tolerantziako, zabaltasuneko eta
elkarlaneko jarrerak ahalbidetuta.
4. Familia inguruan nahiz eskolan denok bete beharreko
zenbait arau beharrezkoak direla jakitun dira. Hala, gizarteak ezartzen dituen eta elkarbizitza errazten duten jarrera arauak barneratzen dituzte.
Garapen kognitiboa
1. Trantsizio fasean daude. Zehaztasunak lortzeko beharra
dute, eta horiek lortzeko, bilatu eta arakatu egingo dute.
Haien adimena esperientziarekin lotutako sekuentziak
eta erlazioak antolatzen hasten da.
2. Euren hausnarketetatik abiatuta zenbait eragiketa gauzatzeko eta antolatzeko gai dira, baina oraindik ez dira
estrapolazioak egiteko gai.
3. Errealitatea modu globalean hautematen dute, baina
oraindik ez dute atalak aztertzeko eta horietatik ondorio
orokorrak ateratzeko gaitasunik.
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Garapen morala

Hizkuntzaren garapena

1. Autonomia eta babesa behar dituzte. Baloreen eta
arauen eredu batzuk finkatzen hasten dira, eta nork bere
egiten ditu.

1. Gauzen zergaitia aurkitu behar dute.

2. Norberarentzako eta besteentzako ona dena bereizten
dute. Hala, jolasak, ariketak eta talde lanak estimulatzeko
garaia da, jarrera eta ohitura solidarioen eta besteekiko
konpromisoaren aldekoak.
3. Kanpotik heltzen zaizkien gauza guztiekiko sentsibilitatea
erakusten dute, batez ere, bidegabekeriekiko atsekabea.

2. Gero eta hizkuntza egitura konplexuagoak barneratzen
eta erabiltzen dituzte.
3. Lehenengo zikloan zehar, soinu guztiak egoki ahoskatzea
lortzen dute, eta dagozkien irudikapen grafikoak ikasten
dituzte; gainera, dagoeneko, hizkuntzaren garapen funtzionalaren arabera antolatzen dituzte pentsamenduak.
Horri guztiari esker, irakurtzen eta idazten trebatzen dira,
bai eta ahoz nahiz idatziz bere burua adierazten ere.
4. Orain arte eduki ez duten konfiantza hartzen dute ahozko eta idatzizko gaitasunetan, bai eta adierazpen eta komunikaziorako gaitasunetan ere.
5. Enuntziatuen antolaera eta sistematizazioa aztertzen
dute: gero eta esaldi konplexuagoak sortzen dituzte, eta
koordinazioa eta alborakuntza maiz erabiltzen dituzte,
eta hein txikiago batean, baita menderakuntza ere.
6. Generoa eta numeroa bereizten hasten dira, bai eta izenordainak ere, eta aditz denborak eta aditz moduak
egoki erabiltzen dituzte.
7. Hiztegia areagotzen dute besteekin duten elkarrekintzari
esker, bai eta irakurketaren bidez mundu berriak ezagutzeko duten interesagatik ere.

Matematikako
materialak
Ikaslearentzako 1. mailako
materiala
3 hiruhileko
Matematikako erronkak
CD elkarreragilea
	Eranskailuak, Ebakigarriak eta
Eskuz maneiatzeko materiala

Ikaslearentzako 2. mailako
materiala
3 hiruhileko
Matematikako erronkak
CD elkarreragilea
	Eranskailuak eta
Eskuz maneiatzeko materiala

Ikaslearentzako beste material batzuk
1. mailarako 3 lan koaderno
2. mailarako 3 lan koaderno
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Irakaslearentzako 1. eta 2. mailetako
materiala
Proposamen didaktikoa
Aniztasuna lantzeko materiala
Ebaluaziorako materiala
Baliabideen CDa

1. eta 2. mailetako gelarako materiala
Horma irudiak
Zenbakiak
Erregeletak eta abakoak
Taulak
Txanponak
Erlojuak eta orduak
Irudi geometrikoak

ADErako CDa
	ADEan lantzeko ariketa
interaktiboak.

Ikaslearentzako
materiala I
Ikaslearen liburua
Unitate didaktikoaren egitura
Orri motibatzailea,
iruditik abiatuta
hainbat ariketa egiteko.

Edukiak modu
grafikoan txertatzen
dira, adibide errazak
emanda.

Behaketako,
baloreetako eta
matematikako ariketak
Aurretiazko edukiak
errepasatzeko ariketak.

	Problema gabe!
Askotariko problemak
ebazteko estrategiak
garatzen ditu.

Buruzko kalkulua
lantzeko segidak.

Gogoan al duzu?
Ordura arte
ikusitako edukiak
errepasatzera
bideratuta dago.

	Adi, galderak!
Unitateko edukiei
buruzko ebaluazioa da.

Logikako ariketa,
matematikako pentsaera
hobetzeko.
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Oinarrizko gaitasunen
ebaluaziorako galdera.

Hiruhileko bakoitza amaitzean…

Liburuak honako hauek dakartza:

	Gaitasunak proban. Hiruhileko bakoitzean, oinarrizko
gaitasunen ebaluaziorako orri bikoitza.

	Ariketak egin ahal izateko eranskailuak eta
ebakigarriak.

	Klik batekin. Hiruhileko bakoitzean, IKTak elkarlaneko
ikaskuntzaren bitartez erabiltzen hasteko orri bikoitza.

	Eskuz maneiatzeko materiala, jolastuz
ikasteko eta arrazoitzeko.

Oinarrizko
gaitasunei buruzko
ariketa gehiago
daude CD
elkarreragilean.

Matematikako erronkak
Matematikako eta logikako berrogeita hamabi erronka
dituen koadernoa, behaketaren, intuizioaren, sorme
naren eta logikako pentsaeraren bitartez adimena
aktibatzeko.

Ikaslearentzako
materiala II
CD elkarreragilea
	Hamabi unitatetan banatuta dago, eta oinarrizko gaitasu
nak garatzeko hiru jolas ditu, hiruhileko bakoitzeko bat.

	Unitate bakoitza aukeratzean hiru jarduera ageri dira.

	Hiruhileko bakoitzeko jolasa ikaslearen liburuko Gaitasunak proban atalaren osagarria da. Ikasleak hainbat
proba egin beharko ditu jolas bakoitzean, eta horien bi
tartez, oinarrizko gaitasunak ebaluatzen dira.

	Jarduerek unitateko eduki garrantzitsuenekin dute
zerikusia.

Lan koadernoak
Ikasturteko hiruna lan koaderno, hiruhileko bakoitzeko bat.
Ikaslearen liburuko unitateen eta edukien egitura bera
daukate. Amaierako orrialde bikoitza problemak
ebaztekoa da.
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Irakaslearentzako
eta gelarako materiala
Proposamen didaktikoa
Bertan zure irakaslearen jarduna behar bezala betetzeko behar duzun guztia aurkituko duzu.
Beste alderdi metodologiko batzuez gain, gaitasunak nola ebaluatu, adimena nola aktibatu
eta gelan elkarlaneko ikaskuntza nola abiarazi azaltzen da.

Gelako programazioak
Gaitasunen araberako
programazioa eta
ebaluazio irizpideekin
duten lotura.

Unitate bakoitzeko
helburuen, edukien eta
ebaluazio irizpideen
programazioa.

Aniztasuna lantzeko,
irakurzaletasuna
sustatzeko, IKTak
erabiltzeko eta
abarreko alderdiak ere
barne sartzen dira.

Ustiaketa didaktikoa
Erdietsi nahi diren
helburuak.
Edukiak lantzen
orientatzeko eta laguntzeko
iradokizun metodologikoak.

Unitateko hiztegia.
Proiektuaren gainerako materialekin
duten erlazio grafikoa.
Interes gunearekin zerikusia duten
gomendatutako irakurgaiak.

Ikaslearen liburuko orrialdeak
irudikatzen dira, ariketen soluzioak
emanda.
Proiektuaren
materialak.

Eta gainera…
Diktaketak.
Aniztasunari arreta
egiteko ariketak,
indartzekoak eta sakontzekoak.

Oinarrizko gaitasunen garapena,
gaitasun adierazleak eta ariketak barne.

E dukiak barneratzea
errazteko baliabideak
eta teknologiak.

Irakaslearentzako
eta gelarako materiala
Aniztasuna lantzeko materiala

	Zenbait eduki sakontzeko
materiala.

Material fotokopiagarria, ikaslearen liburuko programa
zioari doitzen zaizkion gaikako multzoetan banatuta.

Zailtasun handiena
duten edukiak
indartzeko fitxak.
Adimena aktibatzeko fitxak,
gaitasunak garatzeko eta pentsaera
estrategiak hobetzeko.

Ebaluaziorako materiala

Diagnostikorako
bost ebaluazio ditu:
hasierako bat, aurreko
ikasturteko edukiei
buruzkoa; beste hiru,
hiruhileko bakoitzaren
bukaerarako; eta
azken ebaluazioa.

Material fotokopiagarria, unitateko ebaluazioekin.
Unitate bakoitzeko
bi ebaluazio
daude, maila
desberdinetakoak.

Oinarrizko gaitasunen ebaluazioek
hiruhileko bakoitza bukatzean ikasleen
garapena egiaztatzea ahalbidetuko dute.

Material hori guztia, ebaluazio irizpideak eta zereginen adierazleak proposatutako ariketekin lotze
ko taulek osatzen dute, eta horrez gain, ebaluaziorako saretak ere txertatzen dira, edukien eta
ikasleek lortutako oinarrizko gaitasunen kontrola egiteko.
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Baliabideen CDa
Baliabide digitalen CDa
irakaslearentzako.

Norberaren beharren arabera
alda daitekeen PDF-a
baliabide fotokopiagarri
guztiekin.

ADEan irudikatzeko
ikaslearen liburuak.

Gelako programazioak.

Gelako horma irudiak

ADErako CDa
ADEan lantzeko
ariketa interaktiboak.

Matematika arloaren
metodologia
Domingo Aguilera López | Noel Aguilera López
Cristóbal Espinosa Morente | Cristina García Rodríguez | Ana Patricia Martínez Ávila

Zenbakien eta formen hasierako hurbilketarekin loturiko
ezagutza multzoa da matematika, eta pixkanaka-pixkanaka
osatuz doa, askotariko egoerak aztertzeko modu bat eratu
arte. Lehen Hezkuntza garaian horrek duen zentzua esperimentala da, batik bat; ikaskuntza edukiek ikaslearentzako
hurbilekoa eta ingurukoa dena hartzen dute oinarri, eta
problemak ebazteko eta ikuspegiak konparatzeko testuinguruetan jorratzen dira. Ikasleek esanahiaren eta erabilpenaren bitartez ikasi behar dute, dagoeneko badakizkiten
ezagutzetatik eta norberaren esperientzietatik abiatuta;
hori dela eta, eskuz maneiatzeko materiala eta CD bat
txertatzen ditugu.
Lehen Hezkuntzako Matematika arloak ikasleek oinarrizko
matematikarako gaitasunak garatzea du xede, zenbakien
alfabetatzea, eta kalkulu eragiketak eskatzen dituzten problemak ebazten hastea, geometriako ezagutzak lortzea eta
estimazioak egitea, eta horiek guztiak eguneroko bizimoduko egoeretan erabiltzeko gai izatea.
Arloaren oinarri orokor hori eta Lehen Hezkuntzako curriculuma eratzen duten elementuak abiapuntu, Pixepolis proiektuaren honako proposamen didaktiko hau garatu da Matematika arloko 1. ziklorako, eta honako multzo honetan
banatuta dago:
• Zenbakiak. Zenbakien zentzua garatu nahi da, funtsean,
eta horretarako, ikaskuntzako jeneralizazio prozesuei mesede egiten dien metodologia erabili da proiektu honetan. Zenbakiak grafikoki aurkeztu dira, ikasleek begiratu
eta erabili ditzaketen erregeletak edo abakoak baliatuta;
kontzeptua beti txertatzen da goranzko eran, ondoren
zailtasun maila desberdina duten ariketak egin eta berori
barneratzea errazteko.
• Eragiketak. Oinarrizko eragiketak egiten hastea da xedea, eta horregatik aurkeztu dira hasieran modu grafikoan, talde baten multzokatze, ezabatze edo banaketa
kontzeptuetatik abiatuta. Algoritmoen pausoak zerrendatu eta zenbakitu dira, ikasleek era erraz eta ordenatuan
horiei jarraitzeko, eta gero planteatuko zaizkion arikete-
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tan horiek erabiltzen jakin dezan. Proiektu honetan
buruzko kalkulurako hainbat estrategia ere garatu dira,
segidak eta eragiketak azkarrago betetzeko.
• Neurria. Neurketak egiteko, objektu biren artean konparaketa egiten da, eta neurri unitate gisa hartzen da. Kontzeptu hori pixkanaka txertatu da, laburragoa da eta
luzeagoa da bezalako adierazpenetatik abiatuta, ondoren, gorputz unitateak erabili ahal izateko (esaterako arra,
pausoa eta oina), eta azkenik, neurri magnitude normalizatuak aurkezteko, aurreko guztiak finkatze aldera.
Neurri kontzeptua mailaka landu da; behin magnitudeak
jakinda, neurketa grafikoki egiten da hainbat egoera errealetan, eta berori egiteko mekanismoak ezartzen dira, hala
nola, unitatea aukeratzea, unitateen arteko erlazioa, etab.
• Geometria eta orientazio espaziala. Definitzea ez ezik,
deskribatzea da geometria, propietateak aztertzea, sailkatzea eta arrazoitzea. Kontzeptu hori gainerako multzoekin erlazionatuta lantzen da; ikasleak era autonomoan azkar barneratzeko material eta eredu errealak
erabilita. Proposatutako ariketak honelakoak dira: behatzea, marraztea, sailkatzea, eraikitzea, etab.
• Informazioaren tratamendua. Datuak era ordenatu
eta grafikoan aurkeztea garrantzitsua dela ikasiko du ikasleak, eta matematikak eguneroko bizimoduan sortzen
diren arazoak konpontzeko balio duela ikusiko du.
Aurkeztutako informazioa formatu digitalean ere jorratu
ahal izango du, CDko eta hiruhileko bakoitzeko IKT tailerretako ariketak eginda.
• Problemak ebaztea. Edukien orrialdeetan ageri diren
problemez gain, berariazko atal bat dago, «Problema
gabe!», problemak ebazteko estrategia zehatzak lantzea
bide. Beti hasten da ikusizko laguntzarekin testuinguruan
kokatzeko, eta gero, unitatean ikasitako kontzeptuekin
zerikusia duten problemak proposatzen dira, hala, ordura
arte ikasitako edukiak indartzeko. Estrategien zailtasuna
era mailakatuan antolatu da.

Multzo horiek elkarrekin erlazionatuta landu behar dira,
edukiak antolatzeko modu bat besterik ez direlako. Eta horiez gain, ezin dira bazter utzi honako bi hauek, arlo honen
xedeak erdiesteko garrantzitsuak baitira:
• Oinarrizko gaitasunak eskuratzea. Proiektu hau planteatzeko, arlo honi dagokion matematikarako gaitasuna
garatzea kontuan hartu ez ezik, gainerako gaitasunak ere
aintzat hartu dira, ikasleen garapen integralerako funtseko alderdi gisa. Hartara, gure proiektuak hiruhileko bakoitzerako atala dauka, «Gaitasunak proban» izenekoa; bertan, hainbat ariketa proposatzen dira ikasleek lortu
dituzten oinarrizko gaitasunen maila zein den jakiteko.
• IKTen erabilerarekin loturiko ezagutzen eta gaitasunen garapena. Egungo gizartean eta hezkuntzaren
munduan teknologia berriek hartu duten garrantzia kontuan hartuta, gure proiektuan «Klik batekin» tailerra txertatu dugu hiruhileko bakoitzean, eta ariketen CD bat ere
badakar, ikasleek IKTak ezagutzen eta erabiltzen has daitezen.
Gure proposamenaren metodologiak honako printzipio
hauek ditu oinarri:
• Matematikaren ikaskuntza prozesuan ikasleek duten
motibazioa. Izan ere, ikasleen interesa pizteko eta arreta
jartzeko moduan txertatu dira edukiak, bai norberaren
esperientziei eta beharrei erantzuten dietelako, bai izaera
ludikoa dutelako.

• Edukiak eta ariketak behar bezala aukeratzea eta
antolatzea, helburuen eta horiek lortzeko erabilitako bitartekoen arteko harmonia bermatuta.
• Ikaskuntza funtzionalak bermatzeko beharra, ikasturtean zehar lortutako ezagutzak eta gaitasunak trebatuta.
• Irakaskuntza aktiboa izango da, bietariko zentzuan
ulertuta: alde batetik, ikasleek ikaskuntza autonomoa
lortzeko modukoa; eta bestetik, alderdi guztietatik ariketa bakarrera bideratzeko estrategiak ezartzekoa (eskuz
maneiatzekoak, mugimendukoak eta kognitiboak).
• Edukien ikuspegi orohartzailea, hartara, ariketek arloen arteko erlazioa ezarriko dute. Gainera, unitate bakoitzean «Gogoan al duzu?» atala dago, aurretiaz ikasitako
edukiak indartzeko errepasorako ariketekin.
• Ebaluazioa jardun pedagogikorako erreferentziagunea
izango da, irakaskuntza prozesua ikasleen benetako aurrerakuntzei doitzeko. Irakasleak «Adi, galderak!» atalaren bitartez egin ahal izango du.
• Ikasleen aniztasuna. Talde bakoitzaren berezitasunak,
gaitasunak, ikaskuntza erritmoa, etab. kontuan hartuta,
hainbat baliabide eta material sortu dira, irakasleak horiek
aukeratu eta proposatutako helburuak lortzeko erabil ditzan. Besteak beste, azpimarratzekoak dira sei horma irudi handiak; horietan, ikaslearen liburuan, ADErako horma
irudietan, CD elkarreragilean, eranskailuetan eta ebakigarrietan, edota eskuz maneiatzeko materialean ikusitako
edukiak irudikatuko dira.

Oinarrizko gaitasunen
ebaluazioa
Amparo Escamilla González

Landu dugun gaitasunen ebaluazioak zerikusi zuzena
dauka testuinguru bateko akzioarekin. Hori dela eta,
hasiera-hasieratik azaldu behar dugu zer hartzen dugun
gaitasuntzat: Jarduera eraginkorrera bideratutako jakintza
mota, ezagutzak eta baloreak oinarri hartu eta hainbat testuingururi era eraikitzailean eta doituan egokitzea ahalbidetzen duten ariketetan garatzekoa (Escamilla, 2008: 173).
Gure proposamenaren erreferente teoriko eta arautzaileak
aurkeztuko ditugu, eta jarraian, horiek gauzatzeko ildoak,
elementu bakoitzaren zeregina zehaztuta: irizpideak, adierazleak eta probak.
Zentzua, oinarriak eta araudia
PISA probak eta diagnostikorako probak ebaluazioan izaten
ari diren eraginak, eta araudiari jarraikiz, oinarrizko gaitasunak programazioaren elementu guztiekin aplikatzeko eta
txertatzeko beharrak, honako hau dakarte:
• Zenbait helburu eta eduki gaitasunen ikuspegian txertatzea.
• Ikuspegi horretatik ariketak diseinatzea.
• Praktikan jartzeko baliabideak aukeratzea.
• Gaitasunen eraikuntza prozesua ebaluatzea, ebaluazioa
hausnartzeko, azterketa kritikorako, baloraziorako eta
hobekuntzarako jarduera gisa hartuta.
Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren eta berori
garatzen duten curriculumari buruzko Errege Dekretuaren
eta gainerako Dekretuen arabera, oinarrizko gaitasunen trebakuntza arreta berezia behar duen printzipio pedagogikoa
da. Xedapen horiei jarraikiz, ebaluazioa etengabeko prozesua da, eta etapa bakoitzari dagozkion oinarrizko gaitasunak eta helburuak lortu diren arabera hartuko dira ikasleen sustapenerako erabakiak. Erreferente zuzenena
ebaluazio irizpideak izango dira.
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Halaber, diagnostikorako ebaluazio orokorrei dagokienez,
Ebaluziorako Institutuak eta Hezkuntza Administrazioetako
erakundeek, dagozkien hezkuntza sistemaren ebaluazio arloan, diagnostikorako ebaluazio orokorrak egiten elkarlanean arituko dira. Hartara, datu adierazgarriak lortu ahal
izango dira, bai ikasleenak eta autonomia erkidegoetako
ikastegiei dagozkienak, bai estatu osokoak. Ebaluazio horiek curriculumeko oinarrizko gaitasunei buruzkoak izango
dira, eta hala lehen hezkuntzan nola bigarrenean egingo
dira.
Stuffebeam eta Shinkfieldek (1993) ebaluazioek plangintzen informazio erabilgarria identifikatzeko duten garrantzia azpimarratu dute, eta horien barnean, jomugak, bitartekoak, prozesuak eta produktuak, hain justu. Beraien TIPP
akronimoan laburtu zuten (testuinguruaren, input deritzonaren, prozesuaren eta produktuaren ebaluazioa). Aipatzekoa da «metaebaluazioa» balioa nola defendatu zuten; jarduera ebaluatzaile bera hausnarketa kritiko horren zati
bihurtzen da: helburuak eta bitartekoak ebaluatzea, bai eta
ebaluazioen kalitatea egiaztatzeko eta baieztatzeko
ezinbesteko bidea den lana ere.

Zer ebaluatu. Irizpideak eta adierazleak
Ebaluazio sistematikoa garatzean, gure programazioko erreferenteek araudiak ezarritako esparruari doitu beharko zaizkie
(ebaluazioari buruzko legeak, curriculumak eta xedapena), bai
eta ikastetxeetan etapa, ziklo edo ikasturte horretarako taldeak hartutako akordioei ere.
Ebaluazioari buruzko xedapenek helburuak, gaitasunak eta
ebaluazio irizpideak hartzen dituzte oinarrizko erreferente
gisa. Aipamen ireki horiek gelako testuinguruan interpretatu eta garatu behar dira.
Irizpideen formari dagokionez, Tenbrincken (2006: 106-109)
arabera, honako baldintza hauek bete behar dituzte:
1. Ikaskuntzara bideratuta egon behar dute.
2. Ikaskuntzaren emaitzak deskribatu behar dituzte.
3. Esplizituak izan behar dute (argi adierazita, anbiguotasunik gabe).
4. Ikusgarriak izan behar dute (ekintza aditzak —buruzko
eragiketak izan daitezke—).
Ikasturte eta arlo bakoitzaren materialetan aurkezten ditugun irizpideek baldintza horiek betetzen dituzte.
Egun, gaitasunen ebaluazioa argitzeko eta definitzen ari
garen akordio eta prozesu esparruan zehazteko ardura dugun garai honetan, gako elementutzat jotzen dira jarduera
edo lorpeneko adierazleak. Bilakera bat erakutsi, «adierazi», seinalatu eta argitzen duten elementua dira. Hortaz,
gaitasunen ebaluaziorako erreferente zehatz eta propioa
dira. Escamillaren arabera (2009: 209), emandako gaitasun
bati edo askori dagokienez, jarrera eredu edo gida egokia,
eraginkorra, identifikatzen duten enuntziatuak dira. Era berean, modu objektiboan zer mailatan azaltzen diren zehazteko bide zuzena dakarte.

Jarduera adierazleen formulazioak gaitasunen ebaluazioari
kalitatezko erantzuna ematen dio. Oinarrizko gaitasunen
izaeragatik justifikatzen dira; gogoan izan gaitasun edo trebetasun bat elkarren osagarriak diren jakintzetatik lortu eta
garatu daitekeela.
Adierazleen multzoak horien zentzua eta erabilgarritasuna
identifikatuko ditu, eta haien ezaugarriei buruz gogoeta
egitera bultzatuko gaitu horrek; lan mekaniko eta zorrotzen
testuinguruetan kokatu ordez, honako alderdi hauengatik
bereiziko dira:
• Eboluzioa / garapena esan nahi dute.
• Bilakaera maila objektiboa erakusten dute.
• Adostutakoak dira.
• Oinarrizko hainbat gaitasunekin lotuta daude.
• Transferentzia estimulatu dezakete; garapenerako ezarritako ikaskuntza ariketek eta berariaz ebaluatzaileak direnek, transferentziari mesede egiten diote (mailakako
eraikuntzarako gaitasunak eta edukiak).
Finean, jarduera adierazleen oinarri bat izateak, lorpenak
barneratu izan direla ikustea ahalbidetzen du, eta horrek
gaitasunen ebaluazioaren ezaugarria izan behar du. Enuntziatuek ikaskuntzaren emaitzak esplizituki eta era ikusgarrian deskribatu behar dituzte (Tenbrinck, 2006).

Ebaluatzeko teknikak. Proben zeregina
Gaitasunen ebaluazioa ezagutzen ebaluazioaz harago doa.
Izan ere, egoerak konpontzeko ikasitakoa erabiltzeko gai
izatea dakar trebea izateak.
Hori horrela, gaitasunak irakasteko eta ikasteko ariketak garatuko ditugu, eta behaketa sistematikoaren eta lanen
analisiaren bitartez balioetsiko ditugu. Teknika horiek plan
batean egituratutako ariketei segimendua eginez gauzatu
daitezke. Tenbrinken arabera (2006: 297), «ez dago ikaskuntzako ariketak beraiek baino ikaskuntzari buruzko informazio iturriri garrantzitsuagorik».
Hainbat alderdi balioesteko, hala nola, inplikazioa, partehartzea, lankidetza, esfortzua, arreta, edukien funtzionaltasuna eta eduki teorikoen eta praktikoen finkapena, teknika
horiek erabili behar dira.
Behaketa eta lanen analisia komunikazio prozesuak eta
taldeko eztabaidak sorraraziko dituzten teknikekin
osatuko dira.
Besteak beste, azpimarratzekoak dira elkarrizketen, hizketaldien eta eztabaiden bitartez aurrerakuntzak identifikatzeko saioak. Ariketa horietan familiako, eskolako nahiz gizarteko egoerekin lotutako arloak eta testuinguruak
zehaztuko dira.
Baina edonola ere, proba espezifikoak behar ditugu, era
sintetikoan ikasleek erdietsitako lorpenak egiaztatzeko. Hiruhileko bakoitzeko probak eta bukaerakoak ere eransten
ditugu gure materialen artean. Ebaluazio jarraiaren printzipioari doitzeko, proba horiek garatutako lanekiko koherenteak diren moduan planteatuko dira, eta gainera, gaitasunen ikuspegiaren berezko baldintzak bete behar dituzte.
Horrek guztiak ezagutzak erabiltzeko eszenatokiak sortzea exijitzen du; eszenatoki horiek espezifikoak dira, «benetako ebaluazioa» deitu izan zaie. Monereo eta Castellók
(2009) «benetako ebaluaziorako» dimentsioak azaltzen dituzte; errealismoa, garrantzia eta sozializazioa. Ildo horri
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jarraiki, gaitasunen ebaluazioarekin lotutako probetako
ariketek honako ezaugarri hauek izan behar dituzte:
• Errealismoa. Ebaluaziorako ariketen baldintzak jarduera
horrek berak eskolaz kanpoko bizitzan dituen baldintzak
eta exijentziak bete behar ditu.
• Garrantzia. Ariketan inplikaturiko gaitasunek baliagarriak
izan behar dute ikasleak parte hartzen duen eskolaz
kanpoko jardueretan ere, bai epe laburrean bai ertainean.
• Sozializazioa. Ebaluaziorako ariketak jarduera hori jazo
den testuinguruaren eta egoeraren berezko eszenatokia
(inguru, hiztegi, egoera) erakusti behar du; hala, ikaslearen sozializazio prozesuan aktiboki lagunduko duten gaitasunak eta trebetasunak garatzeko baliagarriak izango
dira.
Balorazioetan objektibotasuna bermatzeko
erregistrorako tresnak
Ebaluaziorako teknikek tresna espezifikoak behar dituzte
ebaluazio prozesuko sistematikotasuna eta zurruntasuna
bermatzea bide.
Izan badiren tresnen artean, aipatzekoak dira honako hauek:
gelako egunerokoak, paper zorroak (ariketa adierazgarrienak
jasotzeko) eta estimaziorako eskalak. Gure materialek proposamen bat dakarte. Arlo eta hiruhileko bakoitzerako jarduera adierazleak adierazten dituzte, eta bukaerako proposamen bat ere badaukate. Landutako gaitasunak zer mailatan
lortu diren jakiteko informazioa biltzea ahalbidetzen dute,
horien zehaztasunaren eta ariketen loturaren bitartez. Tresna
horren sistematikotasuna, berorrekin loturiko ebaluazio irizpideak identifikatzean ere gauzatzen da.

Adierazle horiek honako kode honi jarraiki ebaluatuko dira:
B: beti | M: maiz | Ba: batzuetan | I/E: inoiz ez
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Desafíos

matemáticos
José Antonio Fernández Bravo
Zer aurkituko dugu?
Lehen Hezkuntzako lehenengo mailako haurrei zuzenduriko
logikako eta matematikako berrogeita hamabi (52) erronka
dituen koadernoa da. Orrialde bakoitzean erronka bat ageri
da «ariketa» gisa. Orrialdez aldatzeak, ariketa desberdin
bati ekitea dakar. Ariketa batean proposatutako erronkek
orokorrean hainbat ariketa dituzte.
Orrialde batzuen bukaeran askotariko gaiei buruzko informazioa dago, ondoren erabiliko diren datuak aurkezteko.

Koaderno honetan proposatutako ariketak esperimentatzeko, ezaugarriak eta loturak aurkitzeko, gertaerak interpretatzeko, eskola curriculumaren edukiak finkatzeko eta ezagutzak hainbat egoeretan erabiltzeko pentsatuta daude.
Egoera horiek erronka bezala aurkezten dira, bai bitarteko
gisa bai trebakuntzarako, begiratzeko modu berri bat eta
jakin-mina piztea dute helburu, bigarren mailako haurrek
emozio positiboak izan ditzaten, «egiteko gogoa» eta «egitean ondo sentitzea» kasu.

Aurretik ikasi diren matematikako edukiak erabiltzeko,

Nola erabiliko dugu?

problemak ebaztean egoerak ulertzeko eta azaltzeko be-

• Erronkak zailtasun txikienekotik handienekora zerrendatzen dira, nahita ezarritako antolakuntzaren arabera, beraz, ariketa batek hurrengoa ulertzeko prestatuko gaitu.
Garrantzitsua da ezarritako ordenan egitea.

harra erakutsi nahi izan da, horien informazioa sormenarekin aukeratuta eta datu koherente eta errealen eta halaber,
erakargarri eta bitxien inguruko arrazonamendua eginda.
Zein da gure asmoa?
Logikako eta matematikako pentsaera garatzea behaketaren, intuizioaren, sormenaren eta arrazoibide logikoaren
bitartez.
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• Kontuan hartu hasiera-hasieratik ariketa bakoitzerako
adierazitako iradokizun metodologikoak. Iradokizun horiek ez dira derrigor bete behar; orientatiboak baino ez
dira, eredugarriak, adierazgarriak, eta irakasleen sormena
piztea dute xede.

• Ariketa azaltzeko ikasleekin talde handian hitz egitea
egokia da, hartara, kasu bakoitzean zer egin behar den
banaka ulertuko dute. Gure asmoa logikako eta matematikako pentsaera beren kabuz garatzea bada, ezin diegu
esan nola lortu emaitza; erronka jo behar zaie, eta ariketak beren kabuz egiteko norberaren estrategiak prestatzen utzi. Behin ariketa amaitu dutenean, ikasleekin hitz
egin haien estrategiak entzuteko eta nork bere burua zuzentzen laguntzeko.
• Hainbat ariketatan erantzun bat baino gehiago daude,
eta nahita da hala. Hainbat aukera daudela jakitun izan
behar dute haurrek, eta zuzentzeko baliozko irizpideak
denon artean zehaztu behar dira. Garrantzitsua da txikitxikitatik uler dezaten ariketa bat ondo eginda dagoela
azaldutako baldintzak betetzen dituelako, eta ez halabeharrez, denok emaitza bera dutelako.
• Ariketa batean proposatutako erronkek orokorrean
hainbat ariketa dituzte. Irakasle arduradunak erabakiko
du ariketa horiek guztiak hurrenez hurren egin edo batzuk baino ez dituzten egingo, bateren bat egin gabe
utzita eta hurrengoari ekinda, kasu. Modu horretan egiten bada, ariketa guztiz bukatu gabe alegia, aberasgarriagoa da, haurrek aurrera eta atzera egin dezaketelako,
lortutako ezagutzak errepasatuz eta barneratuz.
• Ariketa batzuen planteamenduaren arabera, lehenik eta
behin zirriborro bat landu behar da koadernoan idatzi aurretik.

– Ezagutzak lortzeko beharrezkoa bada, egiten ikasi behar
dute.
– Ez zaizkigu horren zailak irudituko horiek egitera ohitzen
garenean.
– Talde handian edo talde txikitan egitea komeni da, bai eta
antzeko ariketak prestatzea ere, banaka egin ditzaten.
– Baliteke hasi aurretik haurrek beste ariketa errazago batzuekin jolastu behar izatea.
– Iradokizun metodologikoek ariketak behar bezala egiten
lagunduko digute.

• Orrialde batzuen amaieran dagoen informazioari
buruzko eztabaida piztea gomendatzen dugu. Eztabaida horietan, beste arlo eta gai interesgarri batzuekin
lotura ezar daiteke, hala nola, norberaren zaintzarekin,
baloreetan heztearekin, ingurumenaren zaintzarekin,
eta abarrekin.

– Ahalegin intelektuala beharrezkoa da adimena garatzeko.

• Zenbait ariketa zailak izan daitezke itxuraz. Aitzitik, kontuan hartu behar da honako hau:

– Beharrezkoa da egitera ausart daitezen sustatzea, egiteko
moduak edo lortutako emaitzak inondik inora gutxietsi
gabe.

– Uste bezain zailak ez izatea gerta daiteke.

– Emaitza zuzena bada, edukia barneratu delako seinale;
bestalde, pentsaera trebatzeko gustu hori, ikasleak matematikatzat joko duena, beti aurkituko du erronka jotzen
dioten ariketak egiteko prozesuetan.

Adimena
aktibatzea
Alberto Cascante Díaz
1. Aurkezpena

2. Helburuak

Adimena garatzea etengabeko jarduera ukaezina da hezkuntzan. Haren garrantziaren ondorioz, hezkuntzako azken
erreforman berariaz jaso da Ikasten ikasteko gaitasun gisa.

Honako hauek dira:

Gure ikasleek beren adimeneko gaitasunak garatzea da material honen helburua, ikasteko moduari buruzko pentsaera
gogoetatsua sorraraztea, eta era berean, egungo curriculuma eratzen duten oinarrizko gaitasun batzuk indartzea.
Horien gaien eta orientazioaren ondorioz, derrigorrezko arloetako berezko gaitasunez gain, material honekin lotura
handiena duen oinarrizko gaitasuna Ikasten ikastekoa da.
Harekin batera, modu zuzenean ez bada ere, Norberaren
autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna ere lantzen da.
Adimena aldarazteko aukera pedagogoen eztabaidagai izaten jarraitzen duen arren, adimenaren garapena bultzatzen
duten ariketek begi bistako fruituak ematen dituztela uste
dugu. Esan gabe doa genetikak abiagunea baldintzatzen
duela, baina kontuan hartu behar da inteligentzia ez dela
dohain estatikoa, elementu plastikoa baizik, guztiz garatzeko, esperientziak izateak horren gaineko eragina izan dezakeena.
Adimenaren garapena gure ikasleen hezkuntzako aurrerapenen gakoetako bat da. Gaitasun intelektualak ikaskuntza xede diren ezagutzak barneratzea ahalbidetzen du.
Beraz, elementu biak banaezinak eta elkarren mendekoak
dira. Gainera, pentsaeraren estrategiak aurkitzera, lortzera
eta aplikatzera animatzean, ikasleak ikasten ikasteko gaitasuna garatzen du, eta baliagarria izango zaio geroko
ikaskuntzetan.
Gaitasun intelektuala lantzeak pentsaera estrategiak eskainiko dizkio, eta porrotaren jatorria zein den identifikatzen
laguntzen du; horren arabera, gaitasuna bera ardatz hartu
ordez, estrategia egokia ez erabili izana izango da porrotaren arrazoia. Gogoeta horiek filosofia bat eratzen dute, material honen oinarria eta zentzua.
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• Adimena osatzen duten oinarrizko gaitasunak garatzea.
• Pentsatzen irakastea, ariketei aurre egiteko eta horiek
burutzeko estrategiak hobetuta, pentsamenduaren eraginkortasuna areagotuta, baita erantzunen kalitatea ere.
• Oinarrizko gaitasunen garapenean eragina duten ariketak
eskaintzea, besteak beste honako hauenak: Hizkuntza
komunikaziorako gaitasuna, Matematikarako gaitasuna,
Ikasten ikasteko gaitasuna, Norberaren autonomiarako
eta ekimenerako gaitasuna eta Zientzia, teknologia eta
osasun kulturarako gaitasuna.
• Ikasleak estimulatzea pentsaera inpulsiboaren ordez
pentsaera gogoetatsua izan dezaten, intuiziozkoaren ordez estrategikoa, eta mendekoaren ordez, autonomoa.
3. Oinarriak
Ariketak maila akademikoari doituta daude, baina ez daude
curriculumeko edukiei hertsiki lotuta. Halaber, beste gaitasun batzuetan Ingurunearen Ezaguera arloarekin bat datozen gaiak lantzen dira.
Ariketen jarraibideak ahalik eta errazen, laburren eta argien
idatzita daude. Horien banaketan, errepikapena baino aniztasuna lehenesten da, adimenaren lanean mekanizismoa
saihesteko eta hala, jakin-mina, interesa eta motibazioa
areagotzeko.
Ikasleei zuzentzean irakasleen zeregin nagusienetako bat
pertsona onartzea, goraipatzea eta berrestea da, trebe, baliotsu eta artatua senti dadin.
Estrategien bidez ikasleak «zer» egin eta «nola» egin badakiela eransten badiegu kontzeptu horiei, motibazioa, hala
intrintsekoa nola estrintsekoa, nahita dagoela presente eta
indartuta esan dezakegu, eta gainera, proiektu honen helburu garrantzitsu bat da.

4. Aplikazio irizpideak
Material honen ezaugarrietako bat malgutasuna da. Horren
konfigurazio bereziak berehalako hainbat erabilera erraz
ahalbidetzen ditu, gelan nahiz kanpoan egitekoak, laguntza
eskolak indartzeko edo sakontzeko material gisa.

Ikasteak ahalegina eskatzen duela helarazi behar zaio, eta
ikasle bakoitzaren erritmo ezberdinekiko errespetua erakutsi behar da.
5. Ariketen, estrategien eta gaitasunen deskribapena

Ariketa bakoitzean errendimendu gorena lortzeko, egokiena irakasleak aurretiazko azalpena ematea da, bitartekari
lanetan.

Adimena aktibatzeko helburuetako bat estrategiak hobetzea da, ariketa akadekimoei jarrera hobearekin aurre egiteko. Baina, zeri esaten zaio «ikaskuntzako estrategia»?

Beste alde batetik, aplikaziorako honako jarraibide hauek
kontuan hartzea aholkatzen dugu, material honen emaitza
onena lortzeko eta berorren helburuak erdiesteko.

Termino horrek informazioa lortzeko, barneratzeko, aztertzeko eta onartzeko adimenaren prozedurei egiten dio erreferentzia, hau da, planteatutako problemak ebaztera bideratutako zenbait ekintza zuzentzeko eta koordinatzeko
balio diguten prozedurei.

• Lehenik eta behin, irakasleak ariketa azalduko du, adibideren bat emanez edo denon artean ebatzita.
• Ondoren, lanerako estrategia bat erakutsiko da. Estrategia
hori «nola egin daiteke?» galderaren erantzun praktikoa
da. Ikaskuntza horretan funtsezkoa da irakasleak esku
hartzea, soluzio arin eta segurua lortzeko «nola» egin daitekeen azalduko du, ahaleginak eta denbora aurrezte aldera.

Estrategia bat noiz, non eta zergatik erabili daitekeen estimatzea dakar, edota aldiz, zehaztutako bideari jarraitzea.
Horiei esker proposatutako helburua modu onenean lortuko dugu, esfortzua errentagarri eginez eta gure pentsaeraren erantzunen kalitatea hobetuz.

• Irakaslearen esku hartzea bukatu denean, ikasleek fitxako
ariketa egingo dute behar besteko denbora hartuta.

Ariketa bat ebaztean arrazoibideak, pertzepzioak, arretak,
memoriak eta gainerako arlo intelektual guztiek esku hartzen dute, baina ebatzi behar dugunaren arabera, batzuek
besteek baino hein handiagoan.

• Bilakaera hori lortzean, interesgarria da jarraitutako prozesua aztertzea edo eztabaidatzea. Horrez gain, eskatutako soluzioa lortzean sortu diren aparteko aukerak aztertuko dira, eta batzuek erabili ahal izan duten banako
pentsaera prozesuari arreta egingo zaio.
Ariketak ez daude pentsatuta ikasleak ebaluatzeko, terminoaren ohiko zentzuan; hargatik, irakaslea orientatzeko elementu dira, ikasleen gaitasun intelektualak hobeto ezagutzeko baliagarri izango zaizkielako, eta eskolako dinamiketan
ohikoak ez diren ikuspegietatik datorren informazio gehiago izango dutelako arian-arian.
Ariketa konplexuenak erronka eta aukera gisa azaldu eta
aurkeztu behar zaizkio ikasleari.

Adimenaren azterketa errazteko, esku artean dugun materialak honako gaitasun hauek lantzen ditu:
– Arreta.
– Memoria.
– Espazio orientazioa.
– Denbora orientazioa.
– Ahozko arrazoibidea.
– Zenbakizko arrazoibidea.
– Pentsamendu sortzailea.

Elkarlaneko
ikaskuntza
Pere Pujolàs Maset

Ikasgela elkarlana kontuan hartuta antolatzea ez da lan erraza; batzuetan, ametsa dirudi tentsio, lehia eta bazterketak
sortzen dituzten ikasleek irakasleak irakatsitakoa ikasteko
elkarri laguntzea. Ikasgela elkarlanerako moduan egituratzeak, kasu askotan, talde osoan esku hartzea dakar lehenbizi, pixkanaka «ikaskuntza komunitate» txiki bat bihurtzeko. Kasurik onenean, espazio berean dauden eta kasu
txarrenean, banatuta eta tentsio ugari dituen ikasgela taldeak «talde» xume bat izateari utzi behar dio, eta «komunitate» txiki bat sortu. Batzuek besteetiko interesa erakustea
da abiagunea; helburu berberak lotzen dituztela konturatzen dira —eskolako edukiak ikastea—, eta elkarri lagunduz
gero, helburua errazago lortzen dutela ohartzen dira.
1. Zer da erlarlaneko ikaskuntza?
«Ikaskuntza komunitate» txiki bihurtutako gela da, eta
elkarlaneko ikaskuntza ikasle talde txikien (3-5 kide bitartekoak) erabilera didaktikoa da; hala, haien arteko bat-bateko
elkarrekintza eta guztien parte-hartze berdinkidea ahalik
eta gehien aprobetxatzen da, ahalik eta gehien ikas dezaten eta taldean lan egin dezaten (Johnson, Johnson eta Holubec, 1999; Kagan, 1999). Oinarrizko talde deituriko talde
horien funtsezko ezaugarria haien heterogeneotasuna da,
zentzu orotan: generoa, motibazioa, errendimendua, kultura, etab.1
Elkarlaneko ikaskuntza talde bateko kideek erantzukizun
bikoitza dute: irakasleak irakatsitakoa ikastea, eta taldeko
kideek ikas dezaten laguntzea.
Ez da gela batean ikasleek noizean behin «taldeko lan bat
egitea»; aldiz, antolatuta egon behar dute era iraunkor eta
egonkorrean, «lan taldeak» eratuta, elkarrekin ikasteko, eta
1

Talde horien edo horien funtzionamenduaren deskribapen zehatzagoa
lortzeko D. W. Johnson, R. T. Johnson, E. J. Holubec (1999) eta P. Pujolàs
(2004) kontsulta daitezke.
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noizean behin, hala suertatzen bada, guztien artean lanen
bat egiteko.
Ikasleen protagonismoa eta haien parte-hartze aktiboa,
alde batetik, eta irakasteko duten baterako erantzukizuna,
bai eta elkarlana eta elkar laguntza, bestetik, elkarlaneko
ikaskuntzaren funtsezko oinarriak dira. Hain zuzen, ikaskuntzak ikasleen parte-hartze zuzen eta aktiboa eskatzen du, alde batetik. Inork ezin du beste baten ordez ikasi;
izan ere, ikaskuntza ez da kirol ikuskizuna, ikusle gisa joatekoa. Eta beste alde batetik, elkarlanak eta elkar laguntzak,
behar bezalakoak badira, ikaskuntzak berak baino maila altuagoak lortzea ahalbidetzen dute.
Funtsezko oinarri bi horiek lortuz gero, eta horiek erdietsi
ahala, ikaskuntzarako «giro» mesedegarria lortzen da, ikasleek behar bezala ikasteko baldintza emozionalak eta
ezinbesteko harremanak sortzen baitira.
Hortaz, «ikaskuntza komunitate» txiki bihurtu den gelaren
«filosofiak» honako enuntziatu hauek ditu ardatz: «denok
ikasten dugu besteengandik»; «hemen den-denok sartzen

gara»2; «Ikasteko eskubidea daukat nire gaitasunaren arabera. Horrek esan nahi du inork ezin didala ezizena jarri nire
ikasteko moduagatik»; «Ni neu izateko eskubidea daukat.
Inork ezin nau bidegabe tratatu nire azalaren koloreagatik,
nire pisuagatik, nire altueragatik, neska edo mutila izateagatik, edo nire itxuragatik»3. Ez dira gelako paretak apaintzen dituzten esaldi politak, ez esloganak, ikasle guztiek
onartzen dituzte, talde-gela osoaren gogoetaren emaitza
dira, agian sortu den gatazkaren baten eta taldeak ondoren
egindako hausnarketaren emaitza.
2. Erkarlaneko ikaskuntzaren abantailak
Gure eskoletan elkarlaneko egitura txertatzea ikasleen jardunean, eta arlo desberdinetako edukiak irakasteko moduan elkarlaneko ikaskuntzako taldeak ohiko gisa erabiltzea, zalantzarik gabe, lan nekeza da, eta gure irakasteko
moduan aldaketak egitea dakar. Baina saiatzeak merezi du,
ikasleen ikaskuntza prozesuan hobekuntza nabarmenak
lortzen dira eta. Horren harira, interesgarria litzateke
hainbat ikerketatan lortutako emaitzak gogoraraztea, identifikatutako hiru ikaskuntza egituren eraginkortasuna
konparatuta, hain zuzen, indibidualista, lehiakorra eta elkarlanekoa. Hainbat ikerketek (ikusi, adibidez, horien laburpena honako hauetan: Coll, 1984; Ovejero, 1990; Parrilla,
1992; Johnson eta Johnson, 1997; Johnson, Johnson eta
Holubec, 1999; Stainback, S. B., 2001), honako abantaila
hauek agertu dituzte:
• Elkarlaneko ikaskuntzaren esperientziek, izaera lehiakor
eta indibidualistarekin alderatuz gero, harreman askoz
positiboagoak sortzea ahalbidetzen dute, eta sinpatia,

arreta, adeitasuna eta elkarrekiko errespetua dira horien
ezaugarri.
• Ikasleek elkarrekiko dituzten jarrera positibo horiek, gainera, irakasleekin eta ikastetxe osoarekin ere izaten dituzte.
• Era lehiakorrean edo indibidualistan antolatu ordez, hobe
da elkarlana aintzat hartuta antolatzea ariketak, bai
errendimendu mailari, bai parte hartzaileen ekoizkortasunari begira.
• Elkarlaneko estrategiek ikasle guztien ikaskuntzari mesede egiten diote; ikasteko arazo gehien dituztenei ez ezik,
ikasteko trebeenak direnei ere laguntzen diete.
• Elkarlaneko ikaskuntza metodoek desberdintasunak
onartzea ahalbidetzen dute, horiek errespetatzea, hala
ohiko ikasleek nola integratu behar dutenek.
• Elkarlaneko metodoek aukera berriak eskaintzen dizkiete
irakasleei. Hala, ikasleei banako arreta egiteko aukera ematen dute, eta profesional berriak gelan egotea ere errazten
dute (hezkuntza bereziko irakasleak edo laguntzako irakasleak, psikopedagogoak…), irakasle-tutorearekin edo arloari
dagokion irakaslearekin batera lan egiteko.
Johnson eta Johnson egileek sakon aztertu dute ikaskuntzaren elkarlaneko egitura, eta haien arabera «eskura
hainbeste ikergai izanik, harritzekoa da geletako jarduna
ikaskuntza lehiakorrera eta indibidualistara bideratuta egotea. Ikergaiek irakastean eraginkorra dela esaten duten horren eta irakasleek benetan egiten dutenaren artean dagoen amildegia murrizteko ordua da»4
4
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Ikusi P. González Rodríguez (2000).
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Ikusi S. Stainback, W. Stainback eta H. J. Jackson (1999).

Johnson, R. T. eta Johnson, D. W. (1997): «Una visió global de
l’aprenentatge cooperatiu». Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat, 1. bol, 1. zk., 62. or.

3. Elkarlaneko ikaskuntza ezartzeko
esku hartzeko eremuak
Aurretik esandako guztia oinarri hartuta, ildo horri jarraitzea ahalbidetuko diguten baliabide didaktikoak bilatzeko,
garatzeko eta egokitzeko beharra ondorioztatzen da, taldegela bateko ikasleek elkarlanean ikastea gero eta egingarriagoa eta ez horren utopikoa izan dadin.
Baliabide didaktiko horiek elkarrekin zerikusia duten esku
hartzeko hiru eremutan bana daitezke:
a) Esku hartzeko lehenengo eremua (esku hartzeko A
eremua); taldearen kohesioarekin loturiko jarduera
guztiak barne sartzen dira, horien bidez, pixkanakapixkanaka, ikasleak taldeaz jabe daitezen, eta «ikaskuntza
komunitate» izan daitezen.
Talde-gelaren kohesioa eta gelako giro ona behar-beharrezko baldintza dira ikasteko orduan, baina elkarlaneko
jardueraren egitura erabili ahal izateko ez dira nahikoa.
Taldeak ez badauka gutxieneko kohesio bat, ikasle gehiengoaren artean ez badago afektibitaterik, ez aurretiko
laguntzeko jarrerarik, nekez egingo dute lana taldean,
elkarri ahalik eta gehien ikasten lagunduz eta euren artean gelako onena nor den lehiatu beharrean. Hortaz,
tutoretza orduetan berebizikoa izango da elkarlaneko
jokoak eta taldeko beste dinamika batzuk erabiltzea, kohesio horri eta ikaskuntzarako giro egokiari mesede egitea bide.
b) Esku hartzeko bigarren eremua (esku hartzeko B eremua); talde-lana irakasteko baliabide gisa hartzen
duten jarduerak sartzen diran, eta horren xedea, elkarri
lagunduta ikasleek eskolako edukiak hobeto barneratzea
da. Esku hartzeko bi eremu horiek nabarmenduko ditugu
Lehen Hezkuntzako lehenengo zikloan, eta hartara, curriculumaren arloetan aurreikusitako ariketak egitean
irakasleak gero eta gehiago erabiliko du talde-lana.
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Hiruhileko bakoitza bukatzean, elkarlanean antolatutako
tailer bat egingo da, elkarlaneko ikaskuntza txertatzeko
neurri interesgarria baita; baina ariketa hori modu horretan antolatzeak ikasleen ikaskuntzan dakartzan onurak
erdiesteko, behar-beharrezkoa da gela sarriago antolatzea elkarlanerako moduan.
Ildo horretatik, dokumentu honetan ageri diren erlkarlaneko egiturak noizean behin erabiltzen badira (hiruhileko
bakoitzean antolatutako tailerrez gain), irakasleak konfiantza hartuko du egiturotan, eta are sarriago erabiliko
ditu.
c) Esku hartzeko hirugarren eremua (esku hartzeko C
eremua); talde-lana ikasteko baliabide bat ez ezik,
irakatsi beharreko eduki bat dela hartzen du oinarri,
eta ikasleei irakatsi beharreko jarduerak hartzen ditu, era
esplizitu eta sistematikoan, taldean lantzeko. Eremu hori
Lehen Hezkuntzako goiko zikloetan lehenetsiko dugu.
4. Elkarlaneko ikaskuntzako taldeen osaera
Oro har, elkarlaneko ikaskuntzako taldeak lau ikaslez osatuta
daude, bost ikaslez gehienez ere. Taldeen osaerak heterogeneoa izan behar du generoari, etniari, interesei, gaitasunei,
motibazioari, gustuei, errendimenduari, eta abarri dagokienez. Finean, talde bakoitzak talde-gelaren ezaugarriak islatu
behar ditu. Gaitasunari eta errendimenduari dagokienez,
ikasle batek errendimendu gaitasun altua izan behar du, bi
ikaslek tartekoa, eta beste ikasleak baxuxeagoa.
Heterogeneotasun hori ziurtatzeko, ohikoena da irakasleak
talde desberdinetan banatzea ikasleak, betiere, kontuan
hartuta haien lehentasunak eta balizko bateraezintasunak.
Horretarako, test soziometrikotik ateratako informazioa baliagarria izan daiteke. Soziograma baino formula sinpleagoa
da ikasleei eurei galdetzea zein kiderekin egin nahi duten
lan, eta horren arabera, gutxien aukeratu izan dituzten ikasleak edo inork aukeratu ez dituenak identifikatu daitezke.
Kasu horretan, oso ondo pentsatu behar da zer taldetan

jarri. Izan ere, berak aukeratutako norbait izan behar du, bai
eta berari laguntzeko prest egongo den (irakasleak bideratuta) eta taldean sartzen lagunduko dion norbait ere.
Oinarrizko taldeak ezartzeko modu bat honako hau da:
talde-gelako ikasleak hiru zutabetan banatzen dira. Mutur
bateko zutabean ikasleen laurden baten izena jarriko da
(sortu nahi ditugun lauko taldeak bezainbeste, hau da, ikasle kopuru osoa zati lau egitearen emaitza); zutabe horretan
zentzu guztietan gaienak diren ikasleak ipiniko ditugu
(errendimendu altuena dutenak ez ezik, motibatuenak, besteak ilusionatzeko eta motibatzeko gai direnak, taldea «hedatzeko» gai direnak, etab.).
Beste muturreko zutabean, «laguntza» gehien behar duten
ikasleen laurdena ipiniko da. Erdiko zutabean gainerako bi
laurdenak ezarriko dira (talde-gelaren beste erdia). Talde
bakoitza eratzeko, lehenengo zutabeko ikasle bat, erdiko
zutabeko bi ikasle eta hirugarren zutabeko beste ikasle bat
sartuko ditugu, gainerako aldaerak ere kontuan hartuta:
generoa, etnia, etab.
5. Ariketen elkarlanerako egiturak.
Ariketen erkarlanerako egiturak ia ezinbestekoak dira,
hainbat esperientziatan ikusi dugunaren arabera. Izan ere,
taldean lan egiteko beharraz ohartarazi eta talde gisa antolatzen lagundu badiegu ere, taldean egin behar dutela esan
bakarrik egiten badiegu, ez dute jakingo nola egin; batzuek
beren ikuspuntua gailendu nahiko dute (gauzak ez badira
egiten haiek uste bezala, zuzen ez daudela uste badute);
eta besteek, aldiz, emaitza koadernoan kopiatu besterik ez
dute egingo, eginda izatea eta egiten jakitea nahastuz.
Elkarlaneko egitura erabiltzeak, nolabait, talde bereko kide
guztien arteko aldi bereko elkarrekintza bermatzen du,
bai eta taldekide guztien parte-hartze berdinkidea ere
(denek dute baldintza berdinetan parte hartzeko aukera,
taldeko kide batek edo batzuek protagonismo guztia hartu
eta ariketak kideen iritzia jakin gabe egitea saihesteko).

Elkarlaneko egiturak xumeagoagoak edo konplexuagoak
izan daitezke. Egitura xumeak gelako saio batean egin daitezke, eta ikasteko eta erabiltzeko errazak dira. Aldiz, egitura konplexuenak —elkarlaneko teknikak izenez ere ezagunak— eskolako hainbat saiotan egin behar dira.
Elkarlaneko egiturek, beren kabuz, ez dute inolako edukirik.
Izenak adierazi bezala, curriculumeko edozein arloko zenbait eduki lantzeko egitura baino ez dira. Elkarlaneko egitura xumeak, arlo jakin bateko edukien arabera aplikatuta,
epe motzeko ikaskuntza esan nahi du: matematikako edukiak lantzeko aplikatzen bada, matematikako ariketa bihurtuko da; hizkuntzako eduki batzuk lantzeko aplikatuta, hizkuntzako ariketa izango da; etab.
5.1. Elkarlaneko egitura xume batzuk
Jarraian, elkarlaneko egitura xume batzuk azalduko ditugu,
eta irakasleek pixkanaka-pixkanaka txertatu ahal izango dituzte. Egitura horiek, funtsean banaka egiteko ariketak (irakurgaiak irakurtzea, gela guztiari irekitako galderak, galdetegi bat erantzutea, ariketak egitea, ikasitako gaiaren
laburpena edo sintesia egitea...), ikasleen arteko elkarrekintzarik eskatzen ez dutenak, taldean egiteko ariketa bihurtzen dituzte, multzo txikitan egitekoak (elkarlanerako taldeak), eta hala, parte-hartze berdinkidea sustatzeaz gain,
ikasleen elkarrekintza ahalik eta gehien aprobetxatzen da
ariketa horiek egitean.
1. Irakurgai elkarbanatua5
Irakurgai bat irakurtzerakoan, denon artean egin daiteke,
taldean. Taldeko kide batek lehenengo paragrafoa irakurriko du, eta besteek adi egon behar dute, hurrengoak
(erloju orratzen norabideari jarraiki) bere kideak irakurritakoa azaldu edo laburpena egin beharko du, eta gainerako
biek, zuzena den ala ez esan beharko dute, bai eta bigarren
5

María Jesús Alonsok eratutako egitura, Los Ángeles herri-eskola, Miranda de Ebro (Burgos). (M. J. Alonso eta Y. Ortiz, 2005, 63. or.).

horrek esan duenarekin bat datozen ala ez ere. Bigarren
ikasle horrek (lehenengo paragrafoaren laburpena egin
duenak), bigarren paragrafoa irakurriko du ondoren, eta hirugarren ikasleak haren laburpena egin beharko du, eta
gainerako biek (laugarrenak eta lehenengoak), laburpena
zuzena den ala ez esan beharko dute. Eta gauza bera egin
beharko dute hurrenez hurren, testu osoa irakurri arte.
Taldeko inork ez badaki hitz baten esanahia zein den, ez eta
hiztegia kontsultatu ostean ere, taldeko ordezkariak irakasleari esango dio, eta horrek gainerako taldeei galdetuko die
(testu bera irakurtzen egongo baitira) hitz horren esanahia
dakien norbait ba ote dagoen, eta haiei laguntzerik ba ote
duen. Hala bada, ozenki azalduko du, eta gainera, besteei
esango die nola jakin duen hitz edo adierazpide horren esanahia.
2. Binakako lana
Egitura oso sinplea da. Lau kideko talde baten barruan, binaka egingo dute lan (edota biko eta hiruko talde banatan,
taldea bost kidekoa bada). Baina ez aldi berean, bakoitzak
berea eginda, txandaka baizik; batek irakurri bitartean, besteak idatzi egingo du, eta batek paragrafo bat irakurri bitartean, besteak edukia ozenki errepikatuko du, eta batek jarrabideak irakurtzen baditu, besteak ariketa egingo du;

batek irakurtzean, besteak behar bezala ari dela egiaztatuko du, etab.). Ariketa berean aldatu egingo da bikote
bakoitzaren zeregina (lehen diktatzen zebilenak, irakurri
egingo du ondoren, lehen ariketa egin duenak, enuntziatua
irakurriko du ondoren, etab.), eta era berean, bikoteak aldatuko dira. Hartara, talde berean, denek dute guztiekin elkarreragina izateko aukera, eta guztiek dute parte hartzeko
aukera berbera.
Lau kideko talde batean (1, 2, 3 eta 4), hainbat bikote konbinazio egin daitezke, eta ariketan zehar edo hurrengo
ariketetan aldatu egingo dira, honako egitura hau aintzat
hartuta: 1-2 eta 3-4; 1-3 eta 2-4; 1-4 eta 2-3.
3. 1-2-46
Irakasleak galdera bat planteatuko dio gela osoari, egindako
azalpena zer mailatan ulertu duten egiaztatzeko. Oinarrizko
talde baten baitan, lehenengo eta behin, ikasle bakoitzak
(1) pentsatu beharko du zein den irakaslearen galderaren
erantzun zuzena.
Ondoren, binaka jarriko dira (2), beren erantzunak elkarbanatuko dituzte, eta bion artean erantzun bakarra emango
dute. Gero, talde osoak (4), taldeko «bikote» bakoitzak
emandako erantzunak kontuan izanik, planteatutako galderaren erantzun egokiena emango du denon artean.
4. Arkatzak erdialdean7
Oinarrizko taldeak dituen kideak bezainbeste galdera edo
ariketa (gelan landutako gaiei buruzkoak) emango dizkio
irakasleak talde bakoitzari. Ikasleek ariketa edo galdera
bana egin beharko dute (ozenki irakurri, eta kideek informazioa eman eta iritzia adierazten dutela egiaztatu beharko
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dute, bai eta adostutako erantzuna zein den denek dakitela
eta ulertzen dutela ere).
Ondoren, ariketen ordena zehaztuko da. Ikasle batek «dagokion galdera edo ariketa» ozenki irakurtzen duenean, eta
denon artean nola egin eta erantzun zuzena zein den erabakitzen dutenean, guztion arkatzak mahaiaren erdialdean
ipiniko dira, eta une horretan hitz edo entzun bakarrik egin
daitekeela eta idazterik ez dagoela adieraziko du horrek.
Ariketan zer egin edo erantzun behar den argi dutenean,
norberaren arkatza hartu eta bere koadernoan erantzuna
idatzi edo ariketa egingo du. Une horretan ezin da hitz
egin, idatzi baino ez.
Gero, berriro jarriko dituzte arkatzak mahaiaren erdialdean,
eta hurrengo galdera edo ariketarekin gauza bera egingo
da, oraingoan, beste ikasle batek bideratuta.
Dinamika hori elkarlaneko 9. (Zenbakia) eta 10. (Zenbaki
berberak elkarrekin) egiturekin konbina daiteke.
5. Hiru minutuko etenaldia8
Irakasleak azalpen bat emango dio talde-gela osoari, eta
noizean behin, hiru minutuko etenaldia egingo du, talde
bakoitzak ordura arte azaldutakoari buruz pentsatzeko eta
hausnartzeko, eta gai horri buruzko hiru galdera idazteko.
Hiru minutu horiek pasa direnean, talde bakoitzak pentsatu
dituen hiru galderetatik bat planteatuko du, taldeko bana
buelta bakoitzeko. Galdera bat, beste talde batek azaldutakoaren antzekoa bada, hurrengora pasako dira.
Galdera guztiak ebatzi direnean, irakasleak azalpenarekin
jarraituko du, hiru minutuko beste etenaldi bat egin arte.

6. Orri birakaria9
Irakasleak zeregin bat ezarriko die oinarrizko taldeei. Adibidez: hitzen zerrenda bat, ipuin bat idaztea, gai jakin bati
buruz dakitena aurretiazko ideiak hautemateko, irakurri duten testuko edo ikasi duten gaiko funtsezko ideia laburbiltzen duen esaldi bat, etab. Taldekide batek bere atala edo
ekarpena idatziko du orri «birakari» batean, eta ondoren,
alboko kideari pasako dio (erlojuko orratzen norabideari jarraiki), ariketaren dagokion atala idatz dezan. Eta hala, hurrenez hurren, taldeko kide guztiek ariketa ebazten lagundu
arte. Batek idazten duen bitartean, gainerako kideak adi
egongo dira, eta ondo egiten ari ote den ikusiko dute, eta
beharrezkoa bada, zuzendu egingo dute.
Ikasle bakoitzak bere atala kolore jakin batekin idatz dezake
(orriaren goialdean bere izena idazteko erabili duen berbera), eta hala, begiratu batean ikus daiteke ikasle bakoitzaren
ekarpena.

9
8

www.cooperative.learning webgunetik egokitua.

Spencer Kaganengandik egokitua. http://www.kaganonline.com/ webgunean ikasgela elkarlanean antolatzeko hainbat baliabide daude.

7. Hitzen jolasa10

8. Lau jakintsuak

Irakasleak lantzen ari diren edo landu berri duten gaiari
buruzko gako hitz batzuk idatziko ditu arbelean. Oinarrizko
talde bakoitzean, ikasleek hitz horrekin esaldi bat idatzi beharko dute, edo hitz horien «atzean» dagoen ideiaren bat
azaldu.

Irakasleak gai jakin bat oso ondo dakiten edo gaitasun edo
dohain jakin bat daukaten lau kide aukeratuko ditu taldetik,
hain zuzen, gauza jakin batean «jakintsuak» direnak. Ondo
prestatzeko esango zaie. Izan ere, dakitena irakatsi beharko
diete talde osoko kideei.

Ondoren, ezarritako ordenari jarraiki, ikasle bakoitzak idatzitako esaldia erakustiko du, eta gainerakoek zuzendu, zehaztu edo osatu egingo dute. Gero, ordenatu egingo dituzte irizpide logiko bati jarraiki, eta taldekide batek garbira
pasako ditu.

Egun batean, saio bat prestatuko da, eta ikasleak («jakintsuek» izan ezik) aldi baterako lauko taldetan banatuta
egongo dira.

Gako hitzak berberak izan daitezke talde guztientzat edo
oinarrizko talde bakoitzak gako hitzen zerrenda bat izan
dezake. Gako hitzekin talde bakoitzak sortutako esaldiak
edo emandako ideiak bateratu egingo dira, eta landutako
gai osoaren sintesia izango da.
10
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Saio horren lehenengo fasean, kide bakoitzak «lau jakintsuetako» batengana joko du, eta «jakintsu» berarengana
jo duten taldeetako gainerako kideekin batera, hark egiten
dakiena ikasiko du.
Gero, saioaren bigarren fasean, ikasle bakoitza jatorrizko
taldekideengana joango da, eta bakoitzak dagokion «jakintsuak» irakatsitakoa irakatsi beharko die kideei. Hartara,
oinarrizko taldean elkarbanatu egingo dute dagokien «jakintsuarengandik» ikasi dutena.

Talde bereko kideek elkarri laguntzen diotela, eta jarduerak
egiten dituztela eta egiten dakitela ziurtatzeko, jarduerak
ahalbidetzen duen heinean, lehen aipatutako egitura batzuk beste batzuekin konbina daitezke —berez, egiturak
izan beharrean, «trukuak» edo «estratagemak» dira—, talde bateko kideek elkarri arreta eta parte-hartzea exijitzeko.
Honako hauek dira:
9. Zenbakia11
Irakasleak zeregin bat aginduko dio gela osoari (esaterako,
galdera batzuei erantzutea, zenbait problema ebaztea...).
Ikasleek, dagokien oinarrizko taldean, ariketa egingo dute,
eta taldeko kide guztiek berori egiten dakitela ziurtatuko
dute. Gelako ikasle bakoitzak zenbaki bat izango du esleituta (esaterako, alfabetuaren ordenari jarraiki bakoitzari dagokiona). Zeregina egiteko emandako denbora bukatu denean, ikasleak bezainbeste zenbaki dituen poltsa batetik
zenbaki bat aterako du irakasleak ausaz. Irten den zenbakia
duen ikasleak, gela guztiari azalduko dio egindako ariketa.
Behar bezala egiten badu, irakasleak eta gainerako taldeek
zorionak emango dizkiete dagokion oinarrizko taldeari.

11

María Jesús Alonsok eratutako egitura, Los Ángeles herri-eskola, Miranda de Ebro (Burgos). (M. J. Alonso eta Y. Ortiz, 2005, 63. or.).

10. Zenbaki berberak elkarrekin12
Irakasleak zeregin bat esleituko die taldeei, eta taldekideek
nola egin aukeratuko dute (Arkatzak erdialdean egituran
bezala); ondoren, egin egingo dute, eta denok egiten dakitela egiaztatuko dute. Aurreikusitako denbora igaro denean, oinarrizko talde bateko lau kideen artean, irakasleak
1etik 4ra bitarteko zenbaki bat aukeratuko du ausaz. Zenbaki hori dutenak besteen aurrera irtengo dira, eta ariketa
egingo dute (problema ebatzi, galderari erantzun, arazoa
konpondu, etab.). ondo egiten duten ikasleek sariren bat
jasoko dute (irakaslearen gorespenen bat, guztien txalo zaparrada, «puntu» bat bere taldearentzat...).
Kasu horretan (Zenbakia egituran ez bezala), oinarrizko talde bakoitzeko (lau kidez eratutakoak) kide batek denon aurrera irten beharko du, eta talde guztiek dute, beraz, saria
jasotzeko aukera.
11. Batena banako guztien ordez
Irakasleak, taldeko kide baten koadernoa edo ariketak jasoko
ditu ausaz. Zuzendu egingo du, eta kalifikazioa berbera
izango da taldekide guztientzat (ikasle batek egindakoa hartuko da aintzat, banako guztiek egindakoaren ordez). Erantzunen edukia hartuko da kontuan eta ez taldea ebaluatzeko hautatutako koadernoan azaldutako modua.
12
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1. mailako
edukien mapa

Zenbakiak

0 Gehiago gara!

Eragiketak

0tik 5era bitarteko zenbakiak

Neurria
Handia, ertaina eta txikia

4. or.

1 Kirol gehiago!

1etik 4ra bitarteko zenbakiak
5 eta 0

Batuketa horizontala

Baten bat eta bat ere ez

6 eta 7 zenbakiak
8 eta 9 zenbakiak
10 zenbakia
Hamarrekoa

Kenketa horizontala

Zabala eta estua

11tik 15era bitarteko zenbakiak
16tik 19ra bitarteko zenbakiak
Aurrekoa eta hurrengoa

Batuketa bertikala

Luzea, laburra, altua eta
baxua

20tik 24ra bitarteko zenbakiak
25etik 29ra bitarteko zenbakiak

Kenketa bertikala
Txikiagoa, berdina eta
handiagoa

Aurretik eta ondoren
Goiza, arratsaldea eta gaua

3 zenbakiren arteko
batuketa

Arra, oina eta pausoa

80. or.

30etik 39ra bitarteko zenbakiak
40tik 49ra bitarteko zenbakiak

2 zifrako zenbakien
batuketak

Astunagoa eta arinagoa

96. or.

50etik 59ra bitarteko zenbakiak
60tik 69ra bitarteko zenbakiak
1.tik 5.era bitarteko ordinalak
70etik 79ra bitarteko zenbakiak
80tik 89ra bitarteko zenbakiak

2 zifrako zenbakien
kenketak

Gehiago/gutxiago
sartzen da

90etik 99ra bitarteko zenbakiak
Hamarreko osoak

Batuketaren
trukatze propietatea
3 zenbakiren arteko
batuketa

Asteko egunak

99ra bitarteko zenbakiak
2 zifrako zenbakien konparazioa

Zenbakien batuketa
bururakoekin

Urteko hilabeteak

Zenbaki bikoitiak eta bakoitiak

Batuketen errepasoa

Euroko zentimoak

10.era bitarteko zenbaki ordinalak
Erdia eta bikoitza

3 zenbakiren arteko
batuketa bururakoekin

Euroko txanponak

Zenbakien errepasoa

Batuketen eta
kenketen errepasoa

Ordua puntuan
Ordu erdia

LEHEN HIRUHILEKOA

8. or.

2 Zentzumenak erabiltzen
ditugu

24. or.

3 Janaria barra-barra
42. or.

4 25ean, jai!
58. or.

Gaitasunak proban

76. or.

Klik batekin

78. or.

BIGARREN HIRUHILEKOA

5 Egunpasa aire zabalean
6 A zer animalia pila!
7 Dena ordenan?
112. or.

8 Zenbatu itsaspean
128. or.

Gaitasunak proban
Klik batekin

44. or.
146. or.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA

9 Aurreztu energia
148. or.

10 Bidaiatzeko hamaika era
164. or.

11 Egin aurrera asmakizunekin
180. or.

12 Nola joaten den denbora!
196. or.

Gaitasunak proban

212. or.

Klik batekin

214. or.

Geometria eta
orientazio espaziala

Informazioaren
tratamendua

Problema gabe!

Irudi xumeak

Goian eta behean
Barruan eta kanpoan
Aurrean eta atzean

Begiratu marrazkiari, eta ebatzi.

Hurbil eta urrun

Ebatzi, eskema bat erabiliz.

Eskuina eta ezkerra

Azpimarratu galdera, eta ebatzi.

Lerro zuzenak eta lerro kurbatuak
Kurba irekiak eta kurba itxiak

Inguratu behar dituzun datuak, eta ebatzi.

Lerro poligonalak

Datuak eta taulak
Barra grafikoak

Triangelua eta laukia
Barruan, kanpoan eta mugan

Marraztu eskema bat, kalkulatu, eta ebatzi.

Ezabatu okerreko eragiketak, eta ebatzi.

Azpimarratu erantzun zuzena.

Simetria duten irudiak

Biraketak

Ordenatu problema bakoitza ebazteko eman
behar dituzun pausoak.

Sarrera bikoitzeko taulak

Aukeratu problema bakoitzerako eragiketa
zuzena, eta ebatzi.

Zilindroa, konoa eta esfera

Idatzi enuntziatu bakoitzarekin erantzun
daitekeen galdera bat, eta ebatzi.

Kuboa eta prisma

Asmatu problema bakoitzean falta diren datuak,
eta ebatzi.

Piramidea

Asmatu problema bat adierazitako datuekin,
eta ebatzi.

2. mailako
edukien mapa

Zenbakiak

Eragiketak

Unitateak eta hamarrekoak
0tik 99ra bitarteko zenbakiak

Batuketak eta kenketak

Aurrekoa eta hurrengoa
Txikiagoa, berdina eta handiagoa
100 zenbakia
Ehunekoa

Batuketa bururakorik gabe eta gaiak
Kenketa bururakorik gabe eta gaiak
Buruzko kalkulua: 80 + 10, 30 − 10

24. or.

100etik 199ra bitarteko zenbakiak
Zenbakien deskonposaketa
Zenbaki bikoitiak eta bakoitiak

2 zifrako zenbakien arteko batuketa bururakoekin
3 zifrako zenbakien arteko batuketa bururakorik gabe
3 zifrako zenbakien arteko batuketa bururakoekin
Buruzko kalkulua: 53 + 10, 68 − 10

42. or.

200etik 299ra bitarteko zenbakiak
1.tik 10.era bitarteko zenbaki
ordinalak

3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakorik gabe
2 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin
Buruzko kalkulua: 130 + 10, 270 − 10

300etik 399ra bitarteko zenbakiak

3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin
hamarrekoetan
3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin
ehunekoetan
Buruzko kalkulua: 227 + 10, 358 − 10

400etik 499ra bitarteko zenbakiak
Zenbakien hurbilketa

3 zifrako zenbakien arteko kenketa bururakoekin
hamarrekoetan eta ehunekoetan
Biderketa eta batuketa
Buruzko kalkulua: 50 + 20, 80 − 40

500etik 599ra bitarteko zenbakiak

Batuketaren eta kenketaren arteko erlazioa
2ko taula
Buruzko kalkulua: 46 + 30, 85 − 20

600etik 699ra bitarteko zenbakiak

Kenketaren proba
4ko eta 5eko taulak
Buruzko kalkulua: 400 + 100, 500 − 100

700etik 799ra bitarteko zenbakiak

1eko, 10eko eta 0ko taulak
Buruzko kalkulua: 630 + 100, 280 − 100

800etik 899ra bitarteko zenbakiak
900etik 999ra bitarteko zenbakiak

3ko eta 6ko taulak
Buruzko kalkulua: 856 + 100, 937 − 100

0 Lehenengo eguna!
4. or.

1 Zure osasuna egunean
LEHEN HIRUHILEKOA

8. or.

2 Gozatu aisialdiaz
3 A zer animalia pila!
4 Paperezko oihana
60. or.

Gaitasunak proban

76. or.

Klik batekin

78. or.

5 Are eta landare gehiago!
BIGARREN HIRUHILEKOA

80. or.

6 Bai bide luzea!
96. or.

7 Izarrak zenbatzen
112. or.

8 Birziklatzeak, bai balio du
128. or.

Gaitasunak proban

144. or.

Klik batekin

146. or.

9 Zenbakiak eta letrak
HIRUGARREN HIRUHILEKOA

148. or.

10 Artea formetan

Bikoitza eta hirukoitza
7ko eta 8ko taulak
Biderketa bururakorik gabe
Buruzko kalkulua: 450 + 30, 790 − 50

164. or.

11 Arratsalde pasa erosketak egiten

Zenbakien errepasoa

9ko taula eta taulen errepasoa
Biderketaren trukatze propietatea
Buruzko kalkulua: 365 + 30, 752 − 30

Zenbakien errepasoa

Banaketa zati berdinetan
Zatiketa eta erdia
Eragiketen errepasoa
Buruzko kalkulua: 325 + 200, 773 − 500

180. or.

12 Txangoa iraganera
196. or.

Gaitasunak proban

212. or.

Klik batekin

214. or.

Neurria, geometria eta
orientazio espaziala

Informazioaren
tratamendua

Problema gabe!

Urtea, hilabetea, astea eta eguna
Ibilbideak

Zer egin behar duzu? Markatu aukera zuzena,
eta ebatzi.

Erlojua eta ordua
Lerroak eta puntua

Osatu problema ebazteko behar dituzun datuak,
eta ebatzi.

Ordua eta minutuak
Poligonoak eta horien elementuak

Taulak interpretatzea eta
egitea

Simetria eta simetria ardatza
Poligono motak

Prismak: aurpegiak eta erpinak

Jarraibideak erabili, problema ebazteko.

Barra grafikoak

Zentimetroa eta metroa
Kilometroa
Kuboa
Kilogramoa
Kilo erdia eta kilo laurdena

Barra grafiko bikoitzak

Irudi geometrikoak

Aukeratu problema bakoitzerako eragiketa zuzena,
eta ebatzi.
Inguratu enuntziatuan behar dituzun datuak,
eta ebatzi problema.

Piktogramak

Zilindroa, konoa eta esfera

Neurri unitateen errepasoa
Zirkunferentzia eta zirkulua

Markatu emaitzatik hurbilen dagoen erantzuna,
eta egiaztatu.

Begiratu grafikoari, eta erantzun.

Litroa
Litro erdia eta litro laurdena
Piramideak

Txanponak eta billeteak

Koloreztatu eragiketa zuzena, eta ebatzi.

Begiratu eragiketari, eta osatu datuak.
Ondoren, ebatzi.
Osatu datuak, marrazkiari begiratuta,
eta ebatzi.

Gertaera ziurra, probablea
eta ezinezkoa

Asmatu problema bat adierazitako datuekin,
eta ebatzi.

Erabili logika honako problema hauek ebazteko.

