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Bai, beste modu batean  
irakasten eta ikasten dugu

Ai, ai, ai... Zuek bai zuek!

Zatoz gure mundu honetara

Hodeia? Nire munduan nago ni lehendik ere!

Gu digitalak gara,  
dinamikoak, hodeia 

Partekatzeko, esperimentatzeko, komunikatzeko...

Bai, ni sartu naiz

ibaizabalek 
taldea sortu du

B
i

A bai?

z

Eta zertarako da?

Bagara batzuk, baina badago 
gehiagorentzako lekua

Of course... eta beste edozein tokitan ere bai

Ikasgelan?

iissssss sssssssiiiiiiiimmmmmpppppppllllllyyyy

nnaaggoo nniiii lllleehh
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dbhrako eta batxilergorako proiektua.  
Komunikazioa eta ikasketa aktiboa eta 
kooperatiboa bultzatzen ditu. 
Teoria eta praktika partekatzea 
ahalbidetzen du.

gu
link

#



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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matematika

biologia eta geologia

fisika eta kimika

geografia eta historia

lengua castellana y literatura

filosofia

gu
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link#
#gupapera

#gudigitala
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matematika

 DBHko 1., 2. , 3. eta 4. mailak Gaztelaniaz 
ere 
badago
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 Liburuak hiru aletan.

 DBHko 3. eta 4. mailetan, ibilbide berriei 

erantzuna emateko:

 —  Irakaskuntza Akademikoetara 
Bideratutako Matematika

 —  Irakaskuntza Aplikatuetara  
Bideratutako Matematika

  Testuinguruaren araberako ariketak eta 

zailtasun mailaren arabera sailkatutakoak.

  Ariketen tipologia anitza: manipulaziokoak, 

buru kalkulukoak, arrazoiketakoak, ebazpen 

estrategia ugari aplikatzekoak…

  Informatikako programen erabilerarako 

urratsak: Wiris, GeoGebra...

link!
1, 2, 3...
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 Liburuak hainbat aletan.

  Metodo zientifikoaren erabilera laneko 

estrategia gisa.

 Edukien garapen oso bisuala. 

  Testuinguruaren araberako ariketak eta 

edukiekin lotzekoak.

  Erkidego bakoitzeko curriculumetara 

egokitutako edukiak.

biologia eta geologia

 DBHko 1., 3. eta 4. mailak Gaztelaniaz 
ere 
badago
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link
lurrez,

ez
eta airez
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fisika eta kimika

 DBHko  2. , 3. eta 4. mailak Gaztelaniaz 
ere 
badago
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 Liburuak bi aletan: Fisika eta Kimika.

  Prozeduren atalak laborategiko esperientzia 

erraz, bitxi eta motibagarriekin.

  Fisikak eta kimikak zinemarekin, artearekin, 

arkitekturarekin eta abarrekin duten lotura.

  Testuinguruan kokatutako jarduerak eta 

edukiak lotzekoak.

H Olink
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geografia eta historia

 DBHko 1., 2. , 3. eta 4. mailak Gaztelaniaz 
ere 
badago
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  Erkidego bakoitzeko curriculumetara 

egokitutako bertsioak.

 Edukien garapen oso bisuala.

  Edukiak erlazionatzeko eta aplikatzeko 

hainbat ariketa.

  Grafikoekin, mapekin, ardatz kronologikoekin 

eta abarrekin lotutako interpretazioko eta 

lanketako teknika espezifikoak aplikatzea…

linka
aurrean!
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lengua castellana y literatura

 1.º / 2.º  / 3.º  / 4.º ESO
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 Libros en dos volúmenes: Lengua y Literatura.

 Enfoque práctico y comunicativo.

  Trabajo específico con las destrezas 

comunicativas: hablar, escuchar, leer 

y escribir.

 Importancia del trabajo con los textos.

 Propuestas para la animación a la lectura.

en un

link
de La Mancha
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  Ediciones del Laberinto-rekin batera 

argitaratuta.

  Pentsamendua eta sentimenduak adieraztea 

eta interpretatzea ahalbidetzen duten  

edukiak garatzea.

  Ikasleen jokabide kritikoa garatzen laguntzen 

duten jardueren eta zereginen proposamena.

filosofia

 DBHko 4. maila

linkatzen, 
dut, beraz 
banaiz

ztea 

ntzen

mena.

Gaztelaniaz 
ere 
badago
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GEHIAGO 
BEHAR  
DUZU?
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Euskara eta Literatura  
A EREDUA

Erlijioa i.by2

Ikaslearen liburua.

 Irakaslearen liburu bat  

DBH osorako. 

Ikaslearen liburua.

 Irakaslearen liburua.

 Entzungaiak.

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

Ibaizabal argitaletxeak, Erlijio Katolikoa lantzeko daukan proposamena,  
gure inguruko errealitateari erantzuten dioten materiala eskaintzeko ildotik dator,  
beti ere gure nortasuna errespetatzen duela. 



#gulink  DBH 19

i.by2 proiektuaren jarraipena da.

 Proiektu malgua eta irekia da. 

 Eskoletako errealitate anitzari 

erantzuteko, proiektua 

liburuxkatan antolatu da.

Liburuxkak Euskaltzaindiaren 

arauak eta Eusko Jaurlaritzaren 

Hezkuntza Saileko estilo liburuak 

kontuan hartuta prestatu dira.

 IBAINET plataforma digitalean lan 

egiteko aukera ematen du. 

Horretarako, www.ibaizabal.com 

webgunean lizentzia eskatu behar da, 

Ikasmateial elkarreragilea atalean.

I.BAI.BERRI proiektuaren ezaugarri aipagarriak 

Entzun eta mintzatu

Entzumena eta mintzamena lantzeko 

materiala da, ikasleek on line lan  

egiteko prestatua. 

  Audioak eta bideoak eskaintzen ditu  

(ikasturte bakoitzerako 6), eta baita  

horiek lantzeko jarduerak eta  

mintzamenerako proposamenak ere.

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

Euskara eta Literatura Digitalean  
lan egiteko,

IBAINET gunea
baliabide  

gehiagorekin
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Ortografia

Ikaslearen materiala:

 —  Liburuxka inprimatuta edota 

digitalean (PDFak eta jarduera 

elkarreragileak)

 Irakaslearen materiala:

 —  Proiektua eta programazioak

 —  Erantzunak

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

Gramatika

Ikaslearen materiala:

 —  Liburuxka inprimatuta edota 

digitalean (PDFak eta jarduera 

elkarreragileak)

 Irakaslearen materiala:

 —  Proiektua eta programazioak

 —  Erantzunak

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

Digitalean  
lan egiteko,

IBAINET gunea
baliabide  

gehiagorekin
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Ulermena

Literatura
DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

Testuak
DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

#gulink  DBH 21

Ikaslearen materiala:

 —  Liburuxka inprimatuta (“Euskal 

kantak” CDarekin)  edota 

digitalean (PDFak eta kanten 

audioak)

 Irakaslearen materiala:

 —  Proiektua eta programazioak

 —  Erantzunak

Ikaslearen materiala:

 —  Liburuxka inprimatuta edota 

digitalean (PDFak)

Irakaslearen materiala:

 —  Proiektua eta programazioak

 —  Erantzunak 

Ikaslearen materiala:

 —  Liburuxka inprimatuta  

edota digitalean (PDFak eta 

hainbat jarduera  

elkarreragile)

Irakaslearen materiala:

 —  Proiektua eta programazioak

 —  Erantzunak
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Hezkuntza proiektu…
— PEDAGOGIKOA  
— ZEHARKAKOA  
— EGITURATUA

Diziplina anitzen bidez lan daiteke.

Malgua ikastetxe bakoitzeko behar izanetara egokitu ahal izateko.

Askotariko adimenak jasotzen eta garatzen ditu; bereziki, adimen espirituala.

hezkuntza mailako 
konpetentzietan oinarritutakoa.

 

guztiak jasotzen ditu: soziala,  
gorputzekoa, psikikoa eta  
espirituala.

Izaten ikastea.

Barne Hezkuntzarako Proiektua

oiektu…
A 
A 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak

1. mailan: ARNASTU

2. mailan: ISLATU 
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Metodologia…
 esperientzian oinarritutakoa.

— ESPERIMENTATZEA (SENTITZEA)  
— AURKITZEA (IKASTEA)  
— ADIERAZTEA (SORTZEA)

Honako hauek osatutako proiektu integrala:

Ikaslearentzako lan koadernoa ikasmaila bakoitzerako.

eskuragarri. Saioetarako materiala eta garatzeko eta praktikan jartzeko arrastoak 

jasotzen ditu.

#gulink  DBH 2

todologia…

Gaztelaniaz 
ere 
badago

3. mailan: GELDITU

4. mailan: SARTU
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Kimika
ez-organikoa

NOMENKLATURA 
ETA FORMULAZIOA

guneratutako materiala 
eta IUPAC 2005en 
arauetara egokitutakoa
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More than 
10 000  

teachers

We are the  
ByME Team!

Working  
together  

for bilingual  
education!

More than 
400 000  
students

www.bilingualbyme.com
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Ikaslearen liburuak

zer da 

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

TEORIA ETA PRAKTIKA
ARLO ANALOGIKOA
ETA DIGITALA

EDUKIAK
ETA KONPETENTZIAK

IRAKASLEAK ETA IKASGAIAK

TRADIZIOA ETA BERRIKUNTZA

IKASGELA ETA MUNDUA

IKASLEA ETA IRAKASLEA
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Irakaslearentzako baliabideak

Web baliabideak

Irakaslearen bertsio digitala

Gida didaktikoa

o baliabideak
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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 

gaitasunen eta garapena. Hori da PBL,  

flipped classroom, ekintzailetza eta 

ikaskuntza-zerbitzua eta askotariko 

adimenei lotutako zereginetarako lanaren 

oinarria.

PBLak aplikatuta, ezagutza batzuk 

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. 

Horregatik, interesgarria da ikasleei adimen 
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 

bidez. Horrela, dagokion komunitatearekin 

arduratsua eta aktiboa den herritarraren 

identitatea sendotzen duen konpromiso 

soziala sustatzen da.

Ikaslea, banako gisa, bere burua zalantzan 

jartzera gonbidatu behar da ikasteko eta 

ulertzeko moduaren bidez. Horrela, jabetu 

egingo da jakintza edo trebezia jakin 

bat eskuratzeko zer estrategia dituen eta 

egoera bakoitzean behar duenaren arabera 

erabiliko ditu. Bere burua ezagutzean, alde 

horretatik, prestatuago dago talde batean 

zeregin jakin bat bere gain hartzeko, 

indarguneak sendotuz eta ahultasunak 

hobetuz.

FLIPPED CLASSROOM

METAKOGNIZIOA

EKINTZAILETZA ETA IKASKUNTZA-ZERBITZUA



DBH  #gulink30

Hainbat aletan
formalizatuta

Bereizitako orriak
  Edukiak edo ariketak  

lantzeko.

Informazioaren 
planteamendu bisuala

  Irudi, baliabide grafiko 

eta antolatzaile bisual 

ugari biltzen du.

ikaslearen liburuak
bertsio  
digitalerako
lizentzia biltzen 
dute
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Era askotako ariketa ugariren proposamena, 
testuingurua zehaztuta 

  Ahozkoak, taldekoak, metakogniziokoak, 

ikerketakoak, manipulaziokoak...

  Flipped classroom, PBL 

eta ekintzailetza.

Liburuki bakoitzaren amaieran, 
PISA moduko ebaluazio proben ereduak

Hezkuntza berrikuntza proposamena 
liburuki bakoitza amaitzean

Animalia ornodun 
obiparoen taldea. 
Gorputz biluzia dute, 
eta birika eta larruazal 
arnasketa.

Lehorreko zein uretako animalia 
ornogabeen taldea. Zilindro formako 
gorputz biguna eta luzanga dute, 
eraztunetan banatuta.

TEORIA AUTOEBALUAZIOAARIKETAK ETA AMAIERAKO ERREPASOAK
PRAKTIKATU ZIENTZIA

PRAKTIKA

TEKNOLOGIAKO TRESNAK

HIZKETAGAI…

METAKOGNIZIOA

ANTOLATZAILE BISUALA

3
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Gida didaktikoa 

irakaslearentzako baliabideak

Iradokizun metodologikoak  
unitatearen arabera.

Liburuaren bertsio digitalerako 
erreferentzia, gidako lehen orrian 
eskuragarri dagoen lizentziaren 
bidez.

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

Hezkuntza berrikuntza lantzeko (PBL, flipped classroom, 
askotariko adimen paletak, ekintzailetza...) proposamen 
guztiei eta www.gulinkibaizabal.com helbidetik 
irisgarriak dokumentu didaktikoei erreferentzia.
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Ikaslearen liburuko orrialdeen
erreprodukzioa.

Ikasleen liburuetan 
proposatutako jarduera  
guztien erantzunak.

Webguneak.
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Askotariko baliabideak, ikasgai bakoitzaren beharren 
araberakoak: programazioak, erantzunak, PBL, flipped classroom, 
dokumentu didatikoak... Inprimatzeko eta editatzeko modukoak 
(.doc eta pdf formatuan).

 Web baliabideak 

irakaslearentzako baliabideak



Diziplina askotan 
oinarritutako 
berrikuntzarako 
proposamenak eta 
ebaluazioak 4. DBHrako.

Hezkuntza berrikuntzari buruzko 
dokumentu didaktikoak: PBL, 
lankidetzan ikastea, askotariko 
adimenak, flipped classroom, 
ekintzailetza, ikaskuntza-zerbitzua, 
metakognizioa…

Programazio didaktikoak.
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Hainbat gailurako:
Ordenagailuak
Tabletak
Arbel digitalak

Windowserako 
Macerako

Linuxerako 
Androiderako eta 

ChromeBookerako 

#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...

  Hitzen glosarioa.

   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

online

offline 
eta 

bertsioak
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Liburu digitalerako
sarbidea

Unitate bakoitzeko jarduera
elkarreragileak Kalifikazioetarako

sarbidea

Gida didaktikorako
sarbidea

Office 365erako
esteka

Egindako 
azken ekintzak: 
oharrak, 
markagailuak…

Ebaluazio sortzailea

Multimedia galeria

Ikaslearen liburuaren
faksimile bertsioa

Irakaslearen bertsioa

Ebaluazioa  
errubrikekin



38

#gudigitala

DBH  #gulink

Pertsonalizazio
aukeren menua

Letra tipoaren tamaina
aldatzea

Gustukoenak

Glosarioa eta bilatzailea Oharrak eta eskemak

Edukien aurkibidea

Ikaslearen liburua
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Irudien zooma 
eta denbora lerroak
Testudun eta testu gabeko 

irudi indibidualizatuekin 

lan egiteko aukera, 

eta denbora lerro 

dinamikoekin ere bai.

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



DBH  #gulink42

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



#gulink  DBH 43

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 eskala 

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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