
ibaizabalek  
taldea sortu du

batxilergoa

Belaunaldi berri bat garela

A! Orduan badakigu zer gustatzen zaizun…

Iritzia batetik, partekatu 
bestetik, ikasi…
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Bai, bai…  Gustatzen zait, bai!
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AAA

Gu dinamikoak garela, 
digitalak, multiatazak…
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dbhrako eta batxilergorako proiektua.  
Komunikazioa eta ikasketa aktiboa eta 
kooperatiboa bultzatzen ditu. 
Teoria eta praktika partekatzea 
ahalbidetzen du.

gu
link

#
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Proiektu bisuala eta 
motibatzailea
Ezagutza ikasleen hizkuntzara 
hurbiltzeko.

Proiektu aldakorra eta 
metodologia ugaritara egoki 
daitekeena
Irakasle tradizionalentzako, 
berritzaileentzako, 
sortzaileentzako, dinamikoentzako, 
jakingura dutenentzako…

Webguneko proiektua
Praktikatzen eta berritzen
jarraitzeko, baliabide,
audio, artikulu…
gehiagorekin.

Proiektu digitala
Belaunaldi berriari begira
hainbat gailutarako, hizkuntza
ugarikoa, multiataza…

Hezkuntza berrikuntzarekin 
aliatutako proiektua
Hainbat dinamika aplikatzeko:
Lankidetza,
flipped classroom, PBL, 
ekintzailetza, metakognizioa,
askotariko adimenak…
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kimika

biologia

lengua castellana y literatura

Espainiako historia

filosofia

matematika

fisika eta kimika

gu
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biologia eta geologia

geologia

mundu garaikidearen historia

geografia

gizarte zientziei aplikatutako matematika

fisika

link#

#gupapera
#gudigitala

filosofiaren historia
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  Edukien planteamendu praktikoa. 

  Proposatutako eta ebatzitako ariketen 

kopuru eta aniztasun handia. 

  Informatikako programen erabilerarako 

urratsak: Wiris, GeoGebra, Excel, Word… 

  Ikerketa proiektu txikiak garatzeko 

proposamenak.

matematika

BATXILERGOKO  1.  eta  2. mailak

1+1=link
Gaztelaniaz 
ere 
badagobadago
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zatitzaile 
komuna

link

  Edukien garapen praktikoa, proposatutako 

eta ebatzitako ariketen kopuru eta aniztasun 

handiarekin lagunduta.

  Informatikako programen erabilerarako 

urratsak: Wiris, GeoGebra, Excel, Word…

  Edukien aplikazioa Gizarte Zientziak arloan.

BATXILERGOKO  1.  eta  2. mailak

gizarte zientziei aplikatutako matematika

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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  Edukien garapen praktikoa eta bisuala. 

  Proposatutako eta ebatzitako ariketen kopuru 

eta aniztasun handia. 

  Ikerketa proiektu txikiak garatzeko 

proposamenak. 

  Zientzia gaur egungo gizarteko eguneroko 

gaietara gerturatzen duten gaurkotasuneko 

testuen azterketa. 

  Ikasgaiko prozedurak garatzen dituzten 

teknikak eta esperientziak.

fisika eta kimika

BATXILERGOKO  1.  maila
printzipioa
linkeatzearen

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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  Ikasleen errealitatetik gertu dauden egoerekin 

lotutako eta eguneratutako edukiak. 

  Edukiak praktikatzeko eta aplikatzeko hainbat 

jarduera.

  Ikasgaiko prozedurak garatzen dituzten 

teknikak eta esperientziak.

BATXILERGOKO  2.  maila

fisika

XILERGOKO  2.  maila
link= vx t

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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jarduera (ebatzitakoak eta proposatutakoak).

eguneroko gaietara gerturatuta.

teknikak eta esperientziak.

kimika

BATXILERGOKO  2.  maila

2

2016
LNK

1
2

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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 Edukien garapen oso bisuala. 

  Ikasgaiko prozedurak garatzen dituzten  

teknikak eta esperientziak. 

 Ariketen tipologia oso anitza. 

  Gaurkotasun zientifikoa duten eta unitate 

bakoitzeko edukiei lotuta dauden testuen azterketa. 

  Ikerketa proiektu txikiak garatzeko proposamenak.

biologia eta geologia

BATXILERGOKO  1.  maila
gatoz
linketik

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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 Edukien aurkezpen oso bisuala. 

  Zuzeneko erantzuneko jarduerak, edukien 

erlazioarena, ebaluaziokoa, prozedura 

mailakoena eta abar, eta ikerketa proiektuak 

garatzeko proposamenak.

  Azterketarako eta eztabaidarako gaurkotasun 

zientifikoko irakurgaiak.

biologia

BATXILERGOKO  2.  maila

 Eduk

Zuze

erlaz

maila

garat

Azter

zient

homolink
Gaztelaniaz 
ere 
badago
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geologia

BATXILERGOKO  2.  maila

  Eduki argiak, zehaztasun zientifikoarekin eta 

erabat eguneratutakoekin.

  Ikasketa erraztu eta behaketa (gai horretan 

gakoa da) bultzatzen duten edukien garapen 

bisuala.

  Edukien aplikazioak taldeko lan 

proposamenen, ikerketen, praktiken eta era 

askotako jardueren bidez.

  Teknologia berrietan oinarritutako prozedura 

praktikoak (Geologia arlo ugaritan asko 

erabiltzen dira) eta eduki ugarien integrazioa 

eta interrelazioa garatzen dutenak.

link bat
betiko daGaztelaniaz 

ere 
badago
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  Distribución de los contenidos en unidades 

monográficas de Lengua y Literatura. 

  Adaptación a las novedades más relevantes 

planteadas en la Nueva gramática de la lengua 
española de la RAE. 

  Contenidos contextualizados a partir de textos 

que remiten al uso real de la lengua. 

  Actividades variadas basadas en el trabajo 

con los textos, la relación de contenidos, la 

elaboración de proyectos…

  Cuaderno de destrezas para trabajar con los 

textos clasificados en ámbitos.

lengua castellana y literatura

 1.º / 2.º  BACHILLERATO

se hace 
camino al

linkear

textos 
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mundu garaikidearen historia

BATXILERGOKO  1.  maila

20 000 links
de viaje 
submarino

  Edukien ikusizko planteamendua, ulermena 

eta bereganatzea errazteko sistematizatuta eta 

antolatuta. 

  Edukiak ugaritzeko eta erlazionatzeko 

proiektuen garapen proposamenak. 

  Ikasitakoa aplikatzeko iturri, testu eta 

proposamen ugarien azterketa ereduak. 

  Ikusizko antolatzaileetako eta ardatz 

kronologikoetako edukien laburpena.g p

link
handi bat 

gizateriarentzat
Gaztelaniaz 
ere 
badago

ant

Edu

pro

Ikas

pro

Iku

kro
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  Edukiei buruzko azalpen argiak eta zorrotzak.

  Planteamendu bisuala eta azalpenak elementu 

grafikoekin aberastuta: mapak, antolatzaile 

bisualak, grafikoak…

  Testu iruzkinen proposamenak, irudien 

iruzkinak, iturriekin lan egiteko 

proposamenak...

Espainiako historia

BATXILERGOKO  2.  maila

iritsi, 
ikusi eta 
linkGaztelaniaz 

ere 
badago
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geografia

BATXILERGOKO  2.  maila

  Edukien planteamendu bisuala eta 

erakargarria.

 Termino espezifikoen glosarioa.

 Testuekin, albisteekin, mapekin, grafikoekin 

estatistika datuekin eta abarrekin egindako 

lan proposamenak.

  Edukien 

erakarga

Termino 

Testuekin

estatistik

lan prop

EM
H

link

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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  Proiektuen proposamena edukiak handitzeko 

eta erlazionatzeko ikasleen esperientziekin. 

  Edukien tratamendua ikuspegi objektibotik 

ikasleen espiritu kritikoa bultzatzeko.

 Ediciones del Laberinto-rekin batera argitaratua. 

  Testuen erabileran oinarritutako edukien 

garapena. 

  Ikusizko planteamendua eta informazio 

garrantzitsuaren laburpena ikusizko 

antolatzaileen bidez. 

filosofia

BATXILERGOKO  1.  maila

nik dakidan 
bakarra da

link naizelaGaztelaniaz 
ere 
badago
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  Egile eta kontzeptu filosofiko nagusien 

ikerketa ikuspegi historikotik.

  Idatzizko kulturako, kultura bisualeko eta 

kultura digitaleko elementuen inguruko lan 

proposamenak eta hausnarketa.

filosofiaren historia

BATXILERGOKO  2.  maila

libre egingo 
zaituztete

linkek

 Egile et

ikerketa ikuspegi h

 Idatzizko kulturak

kultura digitaleko

proposamenak e

BATXILERGOKO  2
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GEHIAGO 
BEHAR  
DUZU?
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Kimika
ez-organikoa

NOMENKLATURA 
ETA FORMULAZIOA

guneratutako materiala 
eta IUPAC 2005en 
arauetara egokitutakoa



Euskara eta Literatura

Euskalkiak

Hizkuntzan trebatzen

HIZKUNTZAN TREBATZEN I eta HIZKUNTZAN TREBATZEN II

inguruan gogoeta egiteko eta hizkuntzan 

trebatzeko ariketa sorta zabala eskaintzen 

landu daitezke.

EUSKALKIAK

ezaugarriak, eremuak, eta literaturako 

lekukoak aztertzen dituen material 

didaktikoa. 

LITERATURA
ikuspegi historikoa  

—XVI. mendetik XXI. mendera bitartekoa— 

lantzeko materiala.

KOMUNIKAZIOA I eta KOMUNIKAZIOA II

komunikatiboa lantzeko liburuxkak eta CDak.

ULERMENAREN BIDEAN I eta ULERMENAREN BIDEAN II

irakurgaiak. 10 ataletan banatzen dira,  eta 

bertan askotariko testuak  eskaintzen dira, bai 

edukietan,  bai idazmolde edo estiloan, eta baita 

lantzen diren gaietan ere.

i.bai.hi proiektuaren ezaugarri aipagarriak 

BATXILERGOA22



 — Komunikazioa I.

 — Komunikazioa II.

Literatura

Komunikazioa

Ulermenaren bidean
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Euskara eta Literatura  
A EREDUA

BATXILERGOKO  1.  mailak

BATXILERGOKO  2.  mailak

Material osagarria

Lan koadernoa

 



Gramatika eta ariketak
DBH 2. ZIKLOA eta BATXILERGOKO  1.  eta  2. mailak

 

eta praktikoan lantzeko liburuak 

eta erantzunak.
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ikaslearen liburuak

Proiektu moldakorra
eta egungoa, honako hauen
arteko lotura ugari ezartzen
duena:

zer da 

#gulink 

TEORIA ETA PRAKTIKA
ARLO ANALOGIKOA
ETA DIGITALA

IRAKASLEAK ETA IKASGAIAK

TRADIZIOA ETA BERRIKUNTZA

IKASGELA ETA MUNDUA

IKASLEA ETA IRAKASLEA

EDUKIAK
ETA KONPETENTZIAK



#gulink  BATXILERGOA 27

Irakaslearentzako baliabideakearentzako baliabideak

Web baliabideak

Irakaslearen bertsio digitala

Gida didaktikoa
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#guberrikuntza
Ikasleentzako garrantzitsua den ezagutzak, 

gauzak nola egin behar diren eta nolakoa izan 

behar den ikastearekin batera, azaltzen du 

jakintza mota horiek osotasunean lantzeko 

metodologia aktiboak eta parte hartzekoak 

sustatzearen egokitasuna. 

#gulink proiektuan, metodologia hauek daude:

Metodologia honen aplikazioak 

ikasgeletako jardueraren egitura aldatzea 

proposatzen du, hau da, ikasleek gelan 

lan egiteko duten modua, batez ere hiru 

arrazoi nagusi direla eta: aniztasunaren 

trataera, balioen garapena eta funtsezko 

flipped classroom, ekintzailetza eta 

ikaskuntza-zerbitzua eta askotariko 

adimenei lotutako zereginetarako lanaren 

oinarria.

haienganatu dituztela egiaztatzen da 

galdera komunen bidez eta, ondoren, 

ikasitakoa ebaluatzera igarotzen gara, 

dakien guztia edo prozesuan ikasten doan 

guztia aplikatuta ebatzi behar den egoera 

edo problema bat planteatuta.

LANKIDETZAN IKASTEA

PBL

PBL

ASKOTARIKO  
ADIMENAK

LA
NK

ID
ET

ZA
N

Adimenari edo inteligentziari buruzko 
ikusmolde tradizionala gaindituta dago eta, 
orain, esaten da ez dagoela adimen bakarra, 
baizik adimena askotariko adimen ugariren 
multzoa dela. 

horiek guztiak gara ditzatela proposatzea 
eta ezagutzara haien gaitasunen profilera 
ondoen egokitzen diren adimenetatik 
gerturatzeko aukera ematea.

ASKOTARIKO ADIMENAK
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FLIPPED
CLASSROOM

EKINTZAILETZA 
ETA IKASKUNTZA-
ZERBITZUA

IK
AS

TE
A

METAKOGNIZIOA

Flipped classroom, edo ikasgela 

alderantziz, eredu pedagogikoa da; 

eskolaren ohiko egitura birplanteatzea 

proposatzen du. Irakastorduak 

irakaslearen azalpenetan eta gero ikasleek 

ikasitakoa etxean lantzean oinarritu ordez, 

ikasleari edukietarako hurbilpena etxean 

egitea planteatzen zaio (bideo, aurkezpen 

eta abarren bidez), eta gero, eskolan, 

irakaslearekin eta gainerako ikaskideekin 

lantzen eta praktikatzen dute etxean 

eginikoa.

Ekintzaile izateko gaitasuna aktibatzearen 

eta ikaskuntza-zerbitzua proposamenak 

nahiz ekintzailetza sozialerako 

proposamenak egitearen helburua 

ikasleek haienganatzen ari diren ezagutzei 

balioa ematea, ezagutzak aplikatzea eta 

zer erabilgarritasun duten ikustea da, 

ingurua hobetzeari lotutako ekintzen 

arduratsua eta aktiboa den herritarraren 

identitatea sendotzen duen konpromiso 

soziala sustatzen da.

Ikaslea, banako gisa, bere burua zalantzan 

jartzera gonbidatu behar da ikasteko eta 

egingo da jakintza edo trebezia jakin 

bat eskuratzeko zer estrategia dituen eta 

egoera bakoitzean behar duenaren arabera 

horretatik, prestatuago dago talde batean 

zeregin jakin bat bere gain hartzeko, 

indarguneak sendotuz eta ahultasunak 

hobetuz.

FLIPPED CLASSROOM

METAKOGNIZIOA

EKINTZAILETZA ETA IKASKUNTZA-ZERBITZUA
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Ale teorikoa
  Edukien garapen oso bisuala, 

ebatzitako adibideekin, azterketa 

ereduekin, aipuak dituzten 

testuekin…

  Unitate bakoitzaren amaieran, 

lan proposamenak, landutako 

edukiak testuinguruan kokatzeko, 

handitzeko, laburtzeko edo 

erlazionatzeko.

  Unitatearen ebaluazioa (testa,  

testu iruzkina, ariketak…).

ikaslearen liburuak

Bi aletan 
formalizatuta

 Ale teorikoa.

 Ale praktikoa.
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Ale praktikoa
   Unitatearen hasieran, eduki 

nagusiak jasotzen dituen orri 

bikoitzeko antolatzaile bisuala 

dago.

    Atal praktikoetan eta 

aplikatzeko ataletan 

antolatutako lan 

proposamenak: testu iruzkina, 

eztabaidarako proposamenak, 

ebatzitako problemak, 

proposatutakoak,  

laborategiko praktikak,  

zientzia testuinguruaren 

arabera...

   Unitate bakoitzaren 

ebaluazioa, ikasketa prozesuari 

buruzko hausnarketa barne 

(metakognizioa).

bertsio  
digitalerako 
lizentzia biltzen 
dute
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Gida didaktikoa  

irakaslearentzako baliabideak

Ikaslearen liburuko orrialdeen
erreprodukzioa.

Webguneak.

Liburuaren bertsio digitalerako 
erreferentzia, gidako lehen orrian 
eskuragarri dagoen lizentziaren 
bidez.
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Hezkuntza berrikuntza (flipped classroom, ekintzailetza...) 
lantzeko proposamenak eta dokumentu didaktikoak  
www.gulinkibaizabal.com helbidean.

Edukien ustiapena hezkuntza
berrikuntzaren ikuspegitik 
(lankidetzan ikastea, 
metakognizioa…)

Teoriako eta praktikako ikasleen 
liburuetan proposatutako jarduera 
guztien erantzunak.

Unitate bakoitzean erabil daitezkeen proiektuko baliabide guztiei 
erreferentzia (jarduera osagarriak, ebaluazioak, diktaketak,
mapak...), www.gulinkibaizabal.com helbidean .doc eta pdf 
formatuan eskuragarri.
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Askotariko baliabideak, ikasgai bakoitzaren beharren 
araberakoak: programazioak, erantzunak, flipped classroom, 
dokumentu didatikoak... Inprimatzeko eta editatzeko modukoak 
(.doc eta pdf formatuan).

 Web baliabideak 

irakaslearentzako baliabideak
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Hezkuntza berrikuntzari buruzko 
dokumentu didaktikoak:  
lankidetzan ikastea, metakognizioa, 
flipped classroom, ekintzailetza…

Programazio didaktikoak.
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Hainbat gailurako:
Ordenagailuak
Tabletak
Arbel digitalak

#gudigitala

Ikaslearentzat Irakaslearentzat
Pertsonalizazioa

  Liburua oharrekin, 

markagailuekin 

eta abarrekin 

pertsonalizatzeko 

aukera...

  Glosarioa aberastea.

  Mapa kontzeptualak 

egitea.

  Ariketak irakasleari 

bidaltzeko aukera, 

hark zuzen ditzan.

    Irakasleak egindako 

eduki osagarrietara 

sarbidea.

  Ikasketa 

prozesuari buruzko 

informazioa.

  Kalifikazioetarako 

sarbidea.

Edukiak
 Unitate didaktikoak.

  Interakzio jardueren 

sorta unitate 

guztietan.

  Multimedia 

baliabideak: 

audioak, bideoak, 

simulazioak, 

animazioak...

   Gako hitzen bidez 

bilaketak egiteko 

aukera.

Edukiak
  Ikaslearentzako 

edukien berdinak.

Baliabide didaktikoak
  Gida didaktikoak.

  Ebaluazio sortzailea, 

pertsonalizatzeko 

aukerarekin.

  Ariketen 

erantzunak.

Ikasgelaren antolaketa
  Taldeak ezarri eta 

kudeatu.

  Ikasleei lan 

pertsonalizatuak 

bidaltzea.

  Ebaluazioen 

kudeaketa.

  Jarraipena ikasleei.

  Ebaluazioen 

azterketa 

konparatiboa.

Pertsonalizazioa
  Markak, 

azpimarratzeak, 

oharrak eta abar 

egitea.

  Liburuko edukiak 

zabaltzea eta 

ikasleekin 

partekatzea.

  Probak prestatzea 

ebaluazio 

sortzailearekin.

  Irakaskuntza 

eta ikasleen 

ikaskuntza prozesua 

pertsonalizatzea.

  Ikasle bakoitzaren 

lanaren jarraipena 

egitea.

  Egindako ariketen 

erregistroa.

Ikaslearen bertsioa

Windowserako 
Macerako

Linuxerako 
Androiderako eta 

ChromeBookerako 

online
offline

bertsioak
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Liburu digitalerako
sarbidea

Unitate bakoitzeko jarduera
elkarreragileak

Kalifikazioetarako
sarbidea

Ebaluazioa 
errubrikekin

Office 365erako
esteka

Egindako 
azken ekintzak: 
oharrak, 
markagailuak…

Multimedia galeria

Ikaslearen liburuaren
faksimile bertsioa

Irakaslearen bertsioa

Ebaluazio 
sortzailea

Gida 
didaktikoa
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Pertsonalizazio
aukeren menua

Letra tipoaren tamaina
aldatzea

Gustukoenak

Glosarioa eta bilatzailea Oharrak eta eskemak

Edukien aurkibidea

Ikaslearen liburua

#gudigitala
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Irudien zooma 
eta denbora lerroak
Testudun eta testu  

gabeko irudi 

indibidualizatuekin 

eta denbora lerro 

dinamikoekin lan  

egiteko aukera.

Aurkezpenak eta bideoak 
Irudi batzuk modu 
dinamikoan ikusteko 
eta edukiekin lotutako 
bideoak ikusteko aukera.

ACT
UAL

IZA
R



Multimedia baliabideen zerrenda: irudiak, 

aurkezpenak, simulatzaileak, denbora lerroak, 

audioak, bideoak... unitateen arabera edo 

baliabide motaren arabera antolatuta.

Ikaslearen liburuko inprimatutako bertsioaren 

erreprodukzioa orrialdeak pasatzeko formatuan.

Multimedia

Irudiak Aurkezpenak Denbora lerroak

Faksimilea

#gudigitala
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Unitateen arabera antolatutako jarduera 
elkarreragileak, irizpide desberdinen bidez 

iragazteko aukerarekin (bat, batzuk edo denak 

ikus daitezke), oharren tartearen arabera,  

eginak edo egin gabe dauden kontuan hartuta 

eta motaren arabera.

Gida didaktikoaren inprimatutako

bertsioaren erreprodukzioa orrialdeak
pasatzeko formatuan.

Jarduerak

Gida didaktikoa

irakaslearentzako 
bertsioan bakarrik 
dago erabilgarri
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Ikaslearentzat, eginiko jarduera elkarreragileen 

erregistrora sartuko da.

Irakaslearentzat, taldea sortu duen irakasleak 

ikasleen kalifikazioak eta kalifikazio 

bakoitzerako saiakera kopurua ikusi ahal izango 

ditu.

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarrien araberako 

ebaluazio sortzailea zuzenketa errubrikekin 
eta gako gaitasunekin duten loturarekin.

Ebaluazio bat sortzeko prozesua pantailaren  

goiko aldean adierazitako urratsetan  

laburtzen da:

1. Unitateak hautatzea. 

2. Galderak hautatzea. 

3. Ebaluazioa pertsonalizatzea. 

4. Ebaluazioa sortzea.

Kalifikazioak

Ebaluazio sortzailea

#gudigitala
irakaslearentzako 
bertsioan bakarrik 
dago erabilgarri
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Liburuan eginiko ekintza guztietarako sarbidea: 

oharrak, gogokoenak, glosariora hitzak 

gehitzea, mapak gehitzea, eskemak... eta eginiko 

iruzkinak. Ekintza horiek dataren arabera antola 

daitezke, berriena goian jarrita. Unitate eta 

goiburuka ere antola daitezke.

Hainbat bloketan sailkatutako ikaskuntza 

adierazle ezberdinetan eta lau lorpen maila 

deskribatzen dituen mailaz mailako esakala 

batean oinarritutako tresna bat da.

Koadernoa

Ebaluazioa errubrikekin

irakaslearentzako 
bertsioan bakarrik 
dago erabilgarri
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multiataza

sozialak

iritzia

digitalak
hodeia

dinamikoak

hainbat gailutarako
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Jarri gurekin harremanetan:

IBAIZABAL
Tel.: 94 453 20 09
Faxa: 94 453 20 91 

E-mail: bilbao@ibaizabal.com
www.ibaizabal.com
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