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Ikasgelan dituzun nerabeak munduan 
gertatzen ari den eraldaketaren lekuko  

eta protagonista dira.
Nazio Batuen Erakundeak ibilbide orri bat 

pro posatu du, globala, gizarte osoak 
2030erako Garapen Iraunkorrerako 

Hel bu ruak (GIH) bete ditzan.  
Horrexegatik dakarkizugu...

Zure ikasleen belaunaldiak kudeatu beharko 
du mundu hori, nahitaez bidezkoagoa, ber din-
zaleagoa, ingurumenarekiko begirunetsuagoa 
eta arduratsuagoa izango den mundua.

Ikasleei bidean laguntzeko eta haien hezkuntza 
prozesuari zentzua emateko diseinatu du 
Ibazabalek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako 
proiektua, ikasleei eta irakasleei honako ideia 
hau helarazteko:

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN.

PROIEKTU BAT

GAUZAK 
GERTA 

DAITEZEN



Ibaizabalek proiektu hau bitarteko bat 
izatea nahi du, biharko egunean talentua 
eta mundua kudeatzeko gaitasuna proban 
jarri beharko dituzten herritarrak gaitzeko. 

Horregatik, geure egin dugun lehen alda-
ketaren harira, ikasgeletako dinamika eral-
datu nahi dugu. Izan ere, ikasgelak elkarla-
nerako, sormenerako, esperimentaziorako 
eta esperientzia eta ideien trukerako espa-
zio bihur daitezen nahi dugu.

Proiektu honen arabera, eskoletan gauzak 
gerta daitezen, eginez ikasi behar dira edu-
kiak eta trebetasunak eta, hortaz, parteka-
tuz, sortuz, sentituz... 

Ibaizabalek konpromisoa hartu du bere 
hezkuntzako eskaintzak GIHak hedatzen 
eta betetzen lagun dezan. Horregatik, 
 EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN 
proiektuko materialak PEFC zigiludun pa-
per ziurtatuan inprimatzen dira, eta, sal-
mentarekin % 0,7ko dohaintza egiten zaie 
garapen proiektuei, ikusgarri egiten dute 
emakumeak jakintzaren arloetan egindako 
ekarpena, ohitura osasungarriak sustat-
zen dituzte, eta abar. 
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–  Eguneroko lana ikaskuntzaren esperientzia 
partekatu bihurtzen da: «Egizu zuk zeuk;  
egizu besteekin».

–  Zereginak garatzeko, sormena eta 
esperimentazioa sustatzen da.

–  Hezkuntzarako proposamenak bideratzeko, 
metodologia aktiboak erabil daitezke: 
lankidetzan oinarritutako ikaskuntza, proiektuak, 
PBL, flipped classroom...

–  Konpetentzietan oinarritutako ikaskuntzak  
aukera eman behar dio ikasle bakoitzari zer ezaugarri, 
zer trebezia, zer balio dituen jakiteko; hala autoestimua  
ere indartuko du.

–  Ezagutza eta kontzeptu berriak ikasteak jakintza 
sendotzen du.

–  Erabakiak hartzeak, problemak ebazteak eta erronkei 
heltzeak gauzak egiten jakitea indartzen du.

–  Emozioak identifikatzeak eta adierazteak, autoestimua 
garatzeak eta enpatia lantzeak izaten jakitea  
sendotzen du.

PROIEKTUAREN OINARRIAK

8

MAKER
KULTURA
APLIKATZEA

TALENTUA 
KUDEATZEA



–  Tresna eta baliabide digitalen erabilera ikaskuntzan 
txertatzeak bermatzen du tresna horiek zuhurtziaz 
eta arduraz erabiliko direla. 

–  Testuinguru digitalean lan egiteak irakaskuntza-
ikaskuntza prozesua pertsonalizatzea eta 
egokitzea ahalbidetzen du, eta elkarri irakasteko  
eta elkarrengandik ikasteko aukera ematen du. 

–  Gauzak eginez eta besteekin batera ikasteko aukera 
izateak zuzenean eragiten dio norberaren 
motibazioari.

–  Funtsezko zenbait trebezia praktikan jartzeak –besteak 
beste, lanaren plangintza, denboraren kudeaketa eta 
erabakiak hartzea– aukera ematen du arrakastaren 
kontzeptua arlo bakoitzeko edukiak geureganatzetik 
harago eramateko.

–  Gamifikaziorako estrategiak aplikatzeak indartu egiten 
du norberaren motibazioa eta ikaskuntzari lotutako 
erronketan eginiko lorpenez bakarka nahiz taldean 
gozatzeko aukera ematen du.

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN

Zure ikasleek eta zuk ikasgelan gertatzea nahi duzuen guztia posible da orain, eta errealitate bihur 
daiteke. Jarraitu urrats hauei gure proiektuaren laguntzarekin, eta ekin!
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DIGITALEAN
HEZTEA

MOTIBAZIOA
SUSTATZEA
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EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN. 

MAKER GUNEA: GAKOAK

IKERTUAZTERTU

MIATU

TRUKATU

LANKIDETZAN ARITU

BILATU

Ikasleak haien heziketa eta prestakuntza 
prozesuaren protagonista bihurtu nahi baditugu, 
onartu behar da ikastea egitea dela, eta alderantziz.

Horregatik, EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN proiektuak 
ikasgeletan gertatzen ari den eraldaketa islatzen du.  
Espazio dinamikoak ditugu ikasgeletan, eta espazio horietan 
praktikan jartzen dira gaitasun bigunak, gaurko eta biharko 
herritarrentzako hain beharrezkoak diren horiek.

KOMUNIKATU 

EZAGUTU
ZALANTZAN JARRI

PLANIFIKATU
ELKARRI ERAGIN

GARATUAURKITU

ERAKUTSI

SORTU ULERTU

PROGRAMATU

ELKARLANEAN ARITU

DISEINATU

AURKEZTU
PARTEKATUAZALDU

ENTZUN

ESPLORATU EGIN
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Gauzak eginez, ikasi ahal izateko, proiektu honek 
lanerako eremu zehatz bat planteatzen du unitate 
didaktiko bakoitzaren hasieran: maker gunea.

Maker gune horretan biltzen dira, bereziki, partekatzeko,  
hitz egiteko, ezagutzeko eta proposatzeko aukera guztiak. 
Taldean lan egiteko eta taldeko kide bakoitzaren ezagutza 
eta ezaugarri guztiak aplikatzeko entrenamendu gisa balio 
duten zereginak eta hausnarketak biltzen ditu proposamen 
iradokitzaile honek.

AIPUA
Aipu hori egin zuen emakumeak 
edo gizonak eginiko ekarpena 
ezagutzeko aukera ematen du.

AURKEZTU
Zeregin honetan, 
komunikaziorako trebeziak eta 
abileziak erabili behar dira. EZAGUTU

Unitateko zenbait eduki 
aztertzeko, errepasatzeko, 
finkatzeko, lotzeko... zeregin  
bat da.

SORTU
Gauzak eginez ikasteko, sormena 
eta irudimena garatzea da xedea. IKERTU

Proposamen honekin gaitasun 
digitala garatzen da bereziki.
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Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) 
ekintzarako dei unibertsal bat dira,  
pobrezia desagerrarazteko, planeta 
babesteko eta mundu osoko pertsonen 
bizitzak eta aukerak hobetzeko dei 
unibertsala. 2015ean, Nazio Batuen 
Erakundeko estatu kide guztiek onartu 
zituzten 17 Helburu Garapen Iraunkorrerako 
2030 Agendaren baitan, eta Agenda 
horretan, 17 Helburuak 15 urtean lortzeko 
plan bat ezarrita dago.

Gaur egun, hasi dira urratsak egiten leku 
askotan, baina oro har, Helburuak lortzera 
bideratutako neurriek ez dute behar adinako 
abiadurarik, ez eta indarrik ere. 

2030erako Helburuak lortu nahi badira, 
2020ak ekintza ugariko eta anbizio handiko 
hamarkada baten hasiera izan behar du. 
Funtsezkoa da gero eta handiagoa den 
berdintasun ezari aurre egitea, emakumeak  
eta neskatilak ahalduntzea eta klima  
larrialdiari heltzea.

IBAIZABALEK KONPROMISOA DU
GAUZAK GERTA DAITEZEN

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
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PROIEKTUKO MATERIALAK

IKASLEAREN LIBURUAK

-  Ikasleen eta 
irakasleen  
bertsio digitala

-  Hainbat 
gailutarako

– Euskara eta Literatura

– Lengua Castellana y Literatura

– Geografia eta Historia

– Biologia eta Geologia

– Matematika

– Fisika eta Kimika

Ardatz ikasgaiak DBHko 1. eta 3. mailetan
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GIDA DIDAKTIKOA

BALIABIDEEN WEBGUNEA                                        egizu-gauzak-gerta-daitezen.ibaizabal.com

Maker espazioa 
garatzeko  

jarraibideak



16

IKASLEAREN LIBURUAK
–  Material antolatua eta egituratua, ikasgelan GAUZAK GERTA DAITEZEN: 

taldean lan egitea, erabakiak hartzea, edukiak aplikatzea, ikasten ikastea…
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–  Unitate bakoitzak, hasieran, maker gune bat du, eta hor 
proposatzen dira aipu inspiratzaile bat eta trebeziak eta 
abileziak praktikan jartzeko lau zeregin, landuko diren 
edukien arabera.

17

–  Edukien orrialdeak eta jardueren orrialdeak bereizita 
daude, liburuaren erabilera batzuk eta besteak errazteko.
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EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN proiektuaren bertsio 
digitalari esker, zure ikasleek eta zuk maila eta ikasgai 
bakoitzeko edukiak eta zereginak hainbat baliabide eta 
tresna digital aplikatuta landu ahal izango dituzue.

Gailu eta plataforma anitzetarako proposamena da hau:

–  HTML5 euskarridun nabigatzaile nagusietan funtzionatzen 
du. Chrome edo Firefox-en azken bertsioarekin erabiltzea 
gomendatzen da.

–  Windows, Mac eta Linux sistema eragileetarako 
eta Android, iOS, Windows 8, Windows 10 eta 
Chromebookerako dago diseinatuta.

– Aukera ematen du offline bertsioan erabiltzeko.

–  Ikaslearentzako bertsioa eta irakaslearentzako  
bertsioa ditu.

IKASI, SORTU, PARTEKATU, JOLASTU...  
DIGITALEAN

Edozein  
gailutatik 

bistaratzeko



Honako hauek ikusiko dituzu liburuen bertsio digitalean:
EDUKI DIGITALAK IRAKASLEA IKASLEA

Unitate didaktikoak x x

Jarduera interaktiboak x x

Multimedia baliabideak x x

Glosarioa x x

Gako hitzen bidez bilaketak egiteko bilatzailea x x

Esteka interesgarriak eskaintzen dituzten laster markak x x

Galderen jokoa x x

Mapa mentalak x x

Bideoeskolak x x

PERTSONALIZAZIOA
Markak, azpimarratzeak, oharrak eta abar egin x x

Liburuko edukiak zabaldu eta partekatu x

Glosarioa aberastu x x

Jarduerak bidali x x

Mapa mentalak sortu x x

Laster markak sortu x x

Kalifikazioetara sartu x

BALIABIDE DIDAKTIKOAK
Gida didaktikoa x

Ebaluazio sortzailea x

Proiektuak sortzeko txantiloiak x

IKASGELAREN ANTOLAKETA
Taldeak egin eta kudeatu x

Lan pertsonalizatuak bidali x

Ebaluazioa kudeatu x

Ikasleei jarraipena egin x

GOOGLE-REKIN INTEGRATUTA 

Liburuko orrialdeak Google-ko Classroom horman integratuta x x

G Suite aplikazioetarako zuzeneko sarbidea x x

 19
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EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN DIGITALEAN

LIBURUA

JOKOA

Sarbidea liburuari lotutako edukietara, jardueretara  
eta baliabideetara.

Abentura digital honetan, ikasleak hacker komunitate 
bateko kide izango dira eta crackerrek Sarea infektatzeko 
erabili dituzten birusak desagerrarazi beharko dituzte.  
Misioak mailako edukiekin daude lotuta.

Liburua azpimarratzeko tresnekin, oharrekin, glosarioekin 
eta abarrekin pertsonalizatzeko aukera.

Gamifikazioa, 
 ikasteko  

bide
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EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN DIGITALEAN

LASTER MARKAK

JARDUERAK
Jarduera interaktiboak eta autoebaluaziokoak 
unitateka ordenatuta proposatzen ditu.

Aukera ematen du gaikako karpetak sortu, eta horietan 
dokumentuak, aurkezpenak, loturak eta abar gordetzeko.

Irakasleak ikasleekin parteka ditzake, zeregin bat garatzeko 
baliabide gisa.
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MULTIMEDIA

BIDEOESKOLAK

Multimedia baliabideak, unitateka eta tipologiaka 
ordenatuta.

Edukiekin duten loturagatik hautatutako bideoak eskaintzen 
ditu; baita bideoetan galderak edo iruzkinak sartzeko 
tresnak ere.

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN DIGITALEAN
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MAPA MENTALAK

G SUITE

IRAKASLEARENTZAKO TRESNAK

Tresna honek aukera ematen du mapa 
mentalak sortu eta horiek irudi, bideo, 
esteka eta abarrekin aberasteko.

G Suite aplikazio nagusietarako sarbidea: Drive, Maps, 
Calendar, Classroom, Groups eta Sites.

Lagundu egiten dute ebaluazio probak 
prestatzen, lorpen adierazleetan, maker 
espazioak garatzeko gida didaktikoaren 
kontsultan eta proiektuen programazioan 
oinarrituta.

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN DIGITALEAN
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GIDA DIDAKTIKOA

TESTUINGURUA  
ETA JUSTIFIKAZIOA

INTERPRETAZIOA
ETA LANKETA

BIOGRAFIA
Aipua egin duen 
pertsonaren datu 
biografiko 
adierazgarrienak 
ematen ditu.

Atal honetan azaltzen da 
aipua zer egoeratan egin 
zen eta zergatik aukeratu 
den unitate hori 
aurkezteko.

Lanerako bi proposamen 
hauek pentsamendu 
kritikoan oinarrituta 
gogoeta egiteko eta 
pentsamendua 
sormenean oinarrituta 
eratzeko aukera ematen 
die ikasleei.

Gida didaktikoak azalpenak, iradokizunak eta baliabideak 
eskaintzen dizkie irakasleei, maker guneen bidez  
GAUZAK GERTA DAITEZEN. 

AIPUARI BURUZKO LANERAKO PISTAK 
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BALIABIDEEN WEBGUNEA

–  Programazio didaktikoak.

– Ikasleen liburuko jardueren erantzunak.

– Ikasitakoa finkatzeko, sakontzeko eta ebaluatzeko fitxak.

– Errubrikak.

– Dokumentu didaktikoak.

– Metodologia aktiboen proposamenak.

–  Gai bakoitzerako baliabide espezifikoak.

GARAPENA

KONPETENTZIA DIGITALA

EDUKIAK

MATERIALAK ETA BALIABIDEAK

METODOLOGIA AKTIBOAK

MAKER ESPERIENTZIA

ZEREGINAREN AZALPENA
Zereginari dagokion 
enuntziatua eskaintzen 
da, ikaslearen liburuan 
azaltzen den bezala, 
eta beste informazio 
batzuekin osatzen da.

Zeregina garatzeko 
erabili beharreko 
materialak,  
webguneak  
eta baliabideak.

Zereginaren uneren 
batean zer konpetentzia 
eta azpikonpetentzia 
digital landuko diren 
adierazten da.

Zereginean,  
«Maker filosofiarekin» 
lotuta zer alderdi  
landuko diren.

Hemen adierazten da 
zereginari lotutako 
edukiak sakontzeko 
aukera ematen duten 
ikaslearen liburuko 
teoria eta jarduerak  
zer orrialdetan dauden.

Zeregina garatzeko, metodologia 
aktibo batzuk proposatzen dira.

Zeregina egiteko argibideak, 
iradokitako urratsak zehaztuta.

ERRUBRIKAK
Hemen adierazten da 
zer errubrika aplika 
daitekeen zereginaren 
zatiren bat ebaluatzeko. 
Dokumentua 
baliabideen  
webgunean dago.

egizu-gauzak-gerta-daitezen.ibaizabal.com gunean, irakaslearentzako baliabideetan aurkituko dituzu 
honako material hauek, deskargatu, inprimatu eta editatzeko moduan:

ZEREGINEI BURUZKO LANERAKO PISTAK 



1. helburua. POBREZIA DESAGERTZEA
Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

2. helburua. GOSERIK EZIZATEA
Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea,  
eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.

10. helburua. DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA
Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

IBAIZABALEK KONPROMISOA DU
GAUZAK GERTA DAITEZEN



NELSON MANDELA

DESAGERRARAZTEA
EZ DA KARITATE EKINTZA,

JUSTIZIA EK
INT

ZA
 DA
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EUSKARA ETA LITERATURA

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN
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–   DBHko 1. eta 3. mailetarako materiala. 

–   Curriculumera egokitutako edukiak.

–   Materialetan, ikaslea jarri da erdigunean, eta testu 
generoak aztertzearekin batera, haien errealitatetik 
hurbil dauden egungo gaiei buruzko gogoeta egiteko 
bidea ematen zaie.

–   Horrez gain, garrantzi berezia eskaini zaio 
komunikaziorako trebetasunak lantzeari: hitz egitea, 
elkarrekin aritzea, entzutea, irakurtzea eta idaztea.

–   Ikaslearen materialek seina unitate dituzte, eta 
unitate bakoitzak 3 atal ditu (hizkuntzari dagozkion 
edukiak eta trebetasunak lantzeko): Komunikazioa,  
Hizkuntza eta Literatura.

–   Komunikazioa atalean, ikasleei erronka bat proposatzen 
zaie, eta erronkari atal horretan bertan erantzungo zaio, 
zenbait eduki eta trebetasun landu eta gero.

–   ERANSKINAK ataletan, hizkuntzaren ezagutza, 
zuzentasuna eta aberastasuna lantzeko jarduera  
sorta eskaintzen da, bai eta kontsultarako materiala ere.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PARA QUE LAS COSAS OCURRAN



 31

–  Material para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO.

–  Reflexión sobre temas actuales y cercanos a la realidad de 
los alumnos junto con el estudio de las tipologías textuales.

–  Separación del estudio de los contenidos del bloque 
Conocimiento de la Lengua y del bloque de Literatura  en 
diferentes unidades.

–  Especial relevancia del trabajo con las cuatro  
destrezas comunicativas: hablar, escuchar, leer  
y escribir.

–  Propuestas de trabajo y de aplicación de los  
contenidos a partir de textos.



3. helburua. OSASUNA ETA ONGIZATEA
Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea  
eta ongizatea sustatzea..

4. helburua. KALITATEKO HEZKUNTZA
Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea 
eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

5. helburua. GENERO-BERDINTASUNA
Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak 
ahalduntzea.

16. helburua. BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK
Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,  
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak  
eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

IBAIZABALEK KONPROMISOA DU
GAUZAK GERTA DAITEZEN
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GEOGRAFIA ETA HISTORIA

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN
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–  DBHko 1. eta 3. mailetarako materiala. 

–  Curriculumera egokitutako edukiak. 

–  Edukien garapen bisuala.

–  Edukiak erlazionatzeko eta aplikatzeko hainbat jarduera.

–  Tekniken eta prozeduren aplikazioa mapak, grafikoak  
eta abar interpretatzeko eta egiteko.

Gaztelaniaz  
ere badago



6. helburua. EDATEKO URA ETA SANEAMENDUA
Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako 
saneamendua bermatzea.

7. helburua. ENERGIA ESKURAGARRI ETA EZ-KUTSATZAILEA
Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea 
guztiontzat.

13. helburua. KLIMA BABESTEKO EKINTZA
Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen  
aurka egiteko.

14. helburua. URETAKO BIZITZA
Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu  
jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.

15. helburua. LEHORREKO BIZITZA
Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean  
erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, 
basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea  
eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

IBAIZABALEK KONPROMISOA DU
GAUZAK GERTA DAITEZEN



FRIDAYS FOR FUTURE
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BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN
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–  DBHko 1. eta 3. mailetarako materiala. 

–  Curriculumera egokitutako edukiak.

–  Edukien garapen bisuala.

–  Testuinguruan kokatutako jarduerak, edukiaren arabera 
multzokatuta.

–  Metodo zientifikoaren erabilera, laneko estrategia gisa.

–  Esperientzia sinpleak edukiei lotuta, egitate zientifikoak 
hobeto ulertzeko.

–  Eranskinean, laborategiko praktikak, landa laneko 
esperientziak eta ikerketa lanak.

il t k t i l M t d i tifik bil l

Gaztelaniaz  
ere badago



8. helburua. LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA 
Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa  
eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz  
lan duina sustatzea.

9. helburua. INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA
Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria 
bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

11. helburua. HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK
Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak  
eta jasangarriak izatea lortzea.

12. helburua. EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUA
Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

17. helburua. ITUNAK, HELBURUAK LORTZEKO
Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna 
biziberritzea.

IBAIZABALEK KONPROMISOA DU
GAUZAK GERTA DAITEZEN



RABINDRANATH TAGORE

EZ DA NAHIKOA

PARTEKATU BEHAR DA

PARTE           KATZEA
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MATEMATIKA
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Gaztelaniaz  
ere badago

–  DBHko 1. eta 3. mailetarako materiala. 

– Curriculumera egokitutako edukiak.

–  DBHko 3. mailan ikaskuntza akademikoari erantzuna 
emateko: 
-  Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika.

–  Testuinguruan kokatutako jarduerak, edukiaren  
eta zailtasunaren arabera multzokatuta.

–  Edukien harira, urratsez urrats eginiko jarduerak.

–  Problemak ebazteko estrategiak unitate guztietan.

–  Manipulaziorako materialarekin egiteko jarduera 
proposamenak.

–  Kalkulagailua eta informatikako programak erabiltzeko 
jarraibideak.

ukien harira urratsez urrats eginiko jarduerakk
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FISIKA ETA KIMIKA
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–  DBHko 1. eta 3. mailetarako materiala. 

–  Curriculumera egokitutako edukiak.

–  Edukien garapen bisuala.

–  Testuinguruan kokatutako jarduerak, edukiaren  
eta zailtasunaren arabera multzokatuta.

–  Ariketak urratsez urrats.

–  Esperientzia sinpleak edukiei lotuta, egitate zientifikoak 
hobeto ulertzeko.

–  Fisika eta kimika eguneroko bizimoduarekin lotzea.

–  Eranskinean, laborategiko praktikak.

Gaztelaniaz  
ere badago
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