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I. GAI MULTZOA. Jarduera ekonomikoa eta eremu geografikoa

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Jarduera ekonomikoa aztertzea eta beronen elementuak ezagutzea.

2. Sistema ekonomiko nagusiak alderatzea.

3. Informazioaren ekonomia ezagutzea.

4. Globalizazioa kokatzea.

5. Euskal Herriko ekonomiaren testuingurua finkatzea, eta horrek

Espainiakoarekin eta Europakoarekin duen lotura ezagutzea.

6. Nekazaritza eremua bereiztea, eta paisaia ulertzea.

7. Lehengaiak eta energia iturriak industriaren oinarriak direla azaltzea.

8. Industrializazioak ingurumenean eragindako ondorioei buruzko iruzkina

egitea.

9. Zerbitzuen kalitatearen eta herrialdeen aberastasunaren arteko lotura

ezagutzea.

10. Turismoaren garapenaren arrazoiak eta horien ondorioak aztertzea eta horiei

buruzko iruzkina egitea; eta gaur egungo turismo mota guztiak ezagutzea.

11. Komunikazioaren teknologia berriek munduan izandako eraginari buruzko

gogoeta egitea.

12. Euskal Herriko erliebe unitateak aztertzea.

13. Jaiotza tasaren jaitsiera eta biztanleriaren zahartzea bultzatu duten arrazoiak

deskribatzea.

14. Espainiara immigranteak iristeak ekarritako ondorioak azaltzea.

15. Espainiako eta Euskal Herriko hiriak hierarkia baten arabera sailkatzea.

16. Hirian gertatzen den bazterketa arazoa aztertzea.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. Lehen sektoreko eremuak.

2. Bigarren sektoreko eremuak.

3. Dibertsitate fisikoa.

4. Jendeztatzea, urbanizatzea eta hiriak.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Jarduera ekonomikoaren elementuak bereiztea.

2. Ekonomia antolatzeko dauden modu guztiak alderatzea.

3. Informazioa prozesu ekonomikoa dela ulertzea.

4. Globalizazioaren ezaugarriak bereiztea eta interpretatzea.

5. Euskal Herriko, Espainiako eta Europako ekonomien artean dagoen lotura

ulertzea.

6. Nekazaritza paisaiaren elementuak eta faktoreak ezagutzea.

7. Energia iturri nagusiak ezagutzea eta sailkatzea.
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8. Industrializazioaren etapa guztiak eta horien ezaugarri nagusiak ezagutzea.

9. Eztabaidetan eta mahai inguruetan jarrera eraikitzaile, kritiko eta

tolerantearekin parte hartzea.

10. Herrialde garatuetako eta garatze bidean diren herrialdeetako zerbitzuen

sektoreen arteko alde nagusiak ezagutzea.

11. Turismo mota guztiak alderatzea.

12. Informatika sareek eta telekomunikazioek gaur egungo munduan duten

garrantzia laburbiltzea.

13. Iberiar penintsulako eskualde naturalak alderatzea.

14. Jaiotzaren eta hilkortasunaren elementu bereziak azaltzea.

15. Iberiar penintsulako hirien hierarkia finkatzea.

16. Espainiako eta Euskal Herriko hirien arazo nagusiak aztertzea: ingurumen

arazoak, hirigintza arazoak, herrigune historikoen hondamena, migrazioa, etab.

ZEHAR LERROAK

1. unitatea: Sexuen arteko aukera berdintasunerako hezkuntza. Ingurumen

hezkuntza. Osasunerako hezkuntza.

2. unitatea: Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza. Osasunerako

hezkuntza.

3. unitatea: Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza. Osasunerako

hezkuntza.

4. unitatea: Komunikabideetarako hezkuntza. Ingurumen hezkuntza.

Garapenerako hezkuntza. Osasunerako hezkuntza.

5. unitatea: Giza eskubide eta bake hezkuntza. Sexuen arteko aukera

berdintasunerako hezkuntza. Komunikabideetarako hezkuntza.

Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza. Osasunerako

hezkuntza.

6. unitatea: Giza eskubide eta bake hezkuntza. Sexuen arteko aukera

berdintasunerako hezkuntza. Komunikabideetarako hezkuntza.

Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza. Osasunerako

hezkuntza.
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1. UNITATEA. Gizarteen jarduera ekonomikoa

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Jarduera ekonomikoa aztertzea eta jarduera ekonomikoaren osagaiak

ezagutzea.

2. Jarduera ekonomikoaren prozesuak deskribatzea.

3. Sistema ekonomiko nagusiak alderatzea.

4. Ekoizpen faktoreak ezagutzea.

5. Informazioaren ekonomia zer den jakitea.

6. Globalizazioa kokatzea.

7. Baliabide naturalak ezagutzea eta ekonomian duten garrantziaz ohartzea.

8. Jarduera ekonomikoak sailkatzea eta aztertzea.

9. Munduko ekonomien arteko aldeei behatzea eta horiek aztertzea.

10. Euskal ekonomia testuinguruan kokatzea eta espainiar eta europar

ekonomiarekin lotzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Jarduera ekonomikoaren osagaiak ezagutzea.

2. Ekonomiaren barne prozesuak bereiztea.

3. Ekonomia antolatzeko moduak erkatzea.

4. Ekoizpen faktoreak azaltzea.

5. Informazioa prozesu ekonomikotzat hartzea.

6. Globalizazioaren ezaugarriak bereiztea eta interpretatzea.

7. Baliabide naturalak aintzat hartzea.

8. Jarduera ekonomikoak sektorearen arabera bereiztea.

9. Eskualdeen arteko aldeak ezartzea.

10. Euskal ekonomiaren, espainiarraren eta europarraren arteko harremana

ulertzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Prozesu ekonomikoa eta ekonomiaren osagaiak.

2. Ekonomia erregimena.

3. Eragile ekonomikoak.

4. Ekoizpen faktoreak.

5. Geografia ekonomikoa.

6. Informazioaren gizartea eta globalizazioa.

7. Sektore ekonomikoak.

8. Erregimen ekonomikoa.

9. Euskal Herriko, Espainiako eta Europako ekonomia.
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Prozedurak

1. Unitatean landutako kontzeptuen arteko harremana.

2. Ekonomia eta giza garapenaren kontzeptuari buruzko testu baten

azterketa.

3. Kontzeptuen eskema baten bitartez, ikasitako osagaien arteko

kontzeptuzko harremana.

4. Sektore ekonomikoei buruzko ezagutzen laburpena.

5. Unitateko edukien aplikazioa ekonomiarentzat garrantzizkoa den irudi

batean.

6. Euskal ekonomiari buruzko proportzioen grafiko bat edo grafiko zirkular

bat egitea.

7. Askatasun ekonomikoei dagokien giza eskubideen adierazpenaren atalaren

interpretazioa.

Jarrerak

1. Baliabide naturalek gaur egungo gizadiaren eta etorkizunekoaren ondare

gisa duten garrantziaz kontzientzia hartzea.

2. Gizabanakoak eta familiak eragile ekonomikotzat hartzea.

3. Lanak ekoizpenaren faktore gisa duen garrantziaz ohartzea.

4. Ingurunearen eta ekonomiaren arteko harremanaz kezkatzea.

5. Sektore ekonomiko guztien garrantzia aintzat hartzea.

6. Desberdintasun ekonomikoak eta horien ingurunea ulertzea.

7. Jarrera kritikoa izatea garapena eta baliabideak ez daudelako

berdintasunez banatuta.

8. Jarduera ekonomikoak ingurumenean duen eraginari buruzko

sentsibilizazioa.

9. Baliabideak agortu egiten direla ohartzea.

10. Egoera ekonomikoaren izaera aldakorra ezagutzeko jakin-mina izatea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Ikasleak bere inguruneko erregimen ekonomikoa eta eragile ekonomikoak

ezagutzea.

• Inguruneko konplexutasun ekonomikoaren barruan aldeak daudela eta

egoera ekonomikoan hainbat faktorek eragiten dutela onartzea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Jarduera ekonomikoaren ondoriozko arazoak eta horien ondorioak aztertu

ondoren, konpondu beharreko arazotzat hartzea.

• Ingurunearen eta jarduera ekonomikoaren arteko harremana mundu

fisikoarekin interakzioan jarduteko tresnatzat hartzea.
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Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Interneten informazio ekonomiko-soziala bilatzea eta iturri berriekin

harremanetan jartzea, lehen mailako informazio iturrietara jotzeko

gaitasuna landuz.

• IKTak (Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) testuinguruan

kokatzea, giza jardueraren parte gisa, eta, zehazki, alderdi ekonomikoaren

parte gisa.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Unitateko gaiarekin zerikusia duten testuak irakurtzea, ulertzea eta

laburtzea.

• Diskurtso logikoan eragina duten galderei eta zientzia ekonomikoaren

edukiekin lotura dutenei idatziz erantzutea.

• Unitateari dagozkion kontzeptuak definitzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Ikasleen baliabideei prozedurak eranstea; esate baterako, informazioa

ulertzen eta barneratzen lagunduko duten grafikoak egitea.

• Proposatutako ariketen bitartez, eskemak egiteko, sistematizatzeko eta

sailkatzeko gaitasuna lantzea.

Matematikarako gaitasuna

• Matematikarako gaitasunaren garapenean laguntzen duten kontzeptu

kuantitatiboak eta erlatiboak irakurtzea, jarduera ekonomikoen kopuru

deskriptiboak eta interpretatiboak lantzen baitituzte.



Ibaizabal argitaletxea

Geografia eta Historia DBH 3 – i.by2 proiektua 7

2. UNITATEA. Nekazaritza eremua eta lehen sektoreko jarduerak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Nekazaritza eremua identifikatzea eta nekazaritza eremuko paisaia ulertzea.

2. Nekazaritza eremuetako paisaia motak deskribatzea.

3. Abeltzaintza jarduera aztertzea, eta jarduera horren ezaugarriez ohartzea.

4. Abeltzaintza eta nekazaritza eremuetako aldaketak alderatzea.

5. Itsasoko baliabideak ezagutzea.

6. Baso ustiapeneko jarduerak sailkatzea eta aztertzea.

7. Meatzaritza lehen sektoreko jarduera dela jakitea.

8. Lehen sektoreko jardueren arrasto ekologikoari behatzea, eta arrasto hori

identifikatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Nekazaritza eremuetako paisaien elementuak eta faktoreak bereiztea.

2. Nekazaritza eremuetako paisaiak aztertzea.

3. Abeltzaintza egiteko moduak ulertzea.

4. Landa eremuetako aldaketak azaltzea.

5. Itsasoa paisaia gizatiartu gisa hartzea.

6. Baso ustiapena zer den jakitea eta interpretatzea.

7. Mea baliabideak bereiztea.

8. Lehen sektoreko jardueren eta ingurumenaren arteko lotura ulertzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Nekazaritza eremua eta eremu horretako paisaiak.

2. Nekazaritza eremuetako paisaia motak.

3. Abeltzaintza eta paisaia.

4. Landa ingurunearen bilakaera.

5. Arrantza eta itsasoko beste baliabide batzuk.

6. Baso ustiapena eta ingurumena.

7. Meatzaritza eta ustiapen metodoak.

8. Lehen sektoreko jarduerak eta arrasto ekologikoa.

Prozedurak

1. Unitatean landutako kontzeptuen arteko erlazioa.

2. Neurriz gaindiko arrantzari buruzko kazetaritza testu bat aztertzea.

3. Landutako elementuen arteko erlazioak ezartzea, kontzeptuen mapa baten

bidez.

4. Nekazaritza eremuko paisaien adierazpena irakurtzea.

5. Edukiak aplikatzea, irudiak ulertzeko.
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6. Abeltzaintzako elementuak sailkatzea eta antolatzea.

7. Lehen sektoreko jardueren elementuak definitzea.

Jarrerak

1. Nekazaritza eremuko paisaien izaera askotarikoa ulertzea.

2. Nekazaritza prozesuarekiko erlazio motekiko begirunea.

3. Nekazaritza eremuko paisaiaren faktoreen garrantziaz jabetzea.

4. Lehen sektoreko jardueren eta ingurunearen arteko erlazioa aztertzeko

interesa.

5. Elikagaien eta beste lehengai batzuen jatorriaz jabetzea.

6. Basozaintzak ekonomian duen eraginarekiko sentiberatasuna.

7. Lehen sektorean gizakiak egiten dituen jarduerekiko jarrera kritikoa.

8. Lehen sektorearen garrantziaz jabetzea.

9. Baliabide mineralen izaera finituaz ohartzea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Lehen sektorea lehengaien jatorria eta gizartearen elikagai oinarriaren

jatorria dela jakitea.

• Paisaien arteko desberdintasunez eta horien giza eta gizarte alderdiez

ohartzea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Ingurunearen eta lehen sektoreko jardueren arteko erlazioa ulertzea.

• Gizakiaren eta ingurune fisikoaren arteko bi norabideko erlazioa aintzat

hartzea.

• Lehen sektoreko jarduera ekonomikoen ondoriozko arazoak identifikatzea.

• Giza jardueraren ondoriozko arazoei aurre egiteko alternatiba teknikoak

proposatzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Interneten informazio teknikoa bilatzea, eta iturriekiko zuzeneko

harremana izatea.

• Lehen mailako informazio iturrietara jotzeko gaitasuna garatzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Unitateari buruzko kontzeptuak ulertzea eta laburtzea, unitateko edukiekin

zuzeneko nahiz zeharkako lotura duten testuak irakurrita.

• Elementu bereizgarrien deskribapen funtzionala egitea.

• Diskurtso logikoaren antolaketari buruzko galderei eta zientzia

ekonomikoko edukiekin loturiko galderei idatziz erantzutea.
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Ikasten ikasteko gaitasuna

• Ezagutza eskema modura adierazteko, sistematizatzeko eta sailkatzeko

gaitasuna garatzea, proposatzen diren jardueren bidez.

• Edukiak eta ezagutzak errealitate fisikoen eta ingurunearen adierazpenari

aplikatzea.

Matematikarako gaitasuna

• Ingurune hurbila eta urruna ulertzeko zenbakizko elementuak erabiltzea eta

irakurtzea.
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3. UNITATEA. Industria eremua eta bigarren sektoreko jarduerak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Industria eremuaren kokalekuari dagozkion faktore fisikoak ezagutzea.

2. Lehengaiak eta energia iturriak industriaren oinarri gisa azaltzea.

3. Energia berriztagarrien eta berriztaezinen arteko bereizketa egitea.

4. Energia iturri tradizionalen abantailei eta desabantailei buruzko gogoeta

egitea.

5. Industria eremuaren kokalekuaren giza faktoreak zehaztea.

6. Industrializazioaren etapa eta ezaugarri nagusiak ezagutzea.

7. Industria motak bereiztea eta industria sektore garrantzitsuenen ezaugarriak

azaltzea.

8. Industria eremu tradizionalak eta gaur egungoak bereiztea eta interpretatzea.

9. Industrializazioaren ondorio sozio-ekonomikoak azaltzea eta aztertzea.

10. Industrializazioak ingurumenean dituen ondorioei buruz hitz egitea.

11. Gaur egungo industria eskualde nagusiak kokatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Landare, animalia eta mineral jatorriko lehengai motak azaltzea.

2. Energia iturri nagusiak ezagutzea eta sailkatzea.

3. Energia iturri tradizionalen eta ordezkoen abantailak eta desabantailak

bereiztea.

4. Industria motak ezagutzea.

5. Industriaren kokalekua zehazten duten faktoreak bereiztea.

6. Munduko industria motak ezagutzea.

7. Unitateari dagokion hiztegi berezia zehaztasunez eta zorroztasunez erabiltzea.

8. Eztabaidetan eta debateetan jarrera eraikitzailearekin, kritikoarekin eta

tolerantearekin parte hartzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Industria eremuaren faktore fisikoak.

2. Industria eremuaren giza faktoreak.

3. Industrializazio aldiak.

4. Industria motak.

5. Munduko industria eskualde nagusiak.

6. Industrializazioaren ondorio sozio-ekonomikoak.

7. Industrializazioaren ondorioak ingurumenean.

Prozedurak

1. Lehengaien sailkapena jatorriaren arabera.
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2. Baliabide mineralak, petrolioa eta gas naturala ekoizten duten herrialdeen

kokalekua munduko mapa batean.

3. Energia tradizionalen eragozpenen zerrenda.

4. Energia iturri berriztagarriei eta horien aplikazioari buruzko

informazioaren bilaketa.

5. Industria moten deskribapena.

6. Industria motak kokatzeko iraganean eta gaur egun kontuan hartzen diren

faktoreen arteko konparazioa.

7. Munduko industria eremu handien kokalekua.

8. Industria paisaien interpretazioa eta azterketa.

9. Industriarekin edo energiarekin zerikusia duen gaur egungo prentsa ohar

bati buruzko iruzkina.

Jarrerak

1. Industriak munduko ekonomian duen garrantziaz ohartzea.

2. Industria prozesuaren osagaiak ezagutzeko interesa izatea.

3. Ingurumena zaintzeko eta energia iturri berriztagarriak erabiltzearen

aldeko jarrera edukitzea.

4. Jarrera kritikoa, energia iturri berriztaezinen eta horiek kutsatzeko duten

gaitasunaren aurrean.

5. Industriak ingurumenean duen eragina etenarazten duten gaur egungo

neurriak era kritikoan baloratzeko interesa.

6. Benetako premien arabera ekoizteko eta kontsumitzeko beharra aintzat

hartzea.

7. Gaur egun munduan gertatzen diren gertaera eta fenomeno geografikoei

buruz gogoeta egitea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Gaur egungo ekonomian bigarren sektorea garrantzizko osagaia dela

jakitea.

• Hainbat industria paisaia eta paisaia horien giza eta gizarte faktoreak

ezagutzea.

• Industriak ingurumenean duen eraginari buruz sentibera izatea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Ingurunearen eta bigarren sektoreko jardueren arteko harremana ulertzea.

• Industria jardueraren ondoriozko arazoak ezagutzea.

• Gizakion jarduerak ingurumenean, pertsonen osasunean eta bizitza

kalitatean eragiten dituen aldaketak ulertzea, industria paisaia baten

azterketaren bitartez.
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Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Interneten informazio teknikoa bilatzea eta iturriekin harremanetan jartzea,

energia berriztagarriei buruzko informazioa bilatuz, softwarea erabiliz eta

datuak antolatuz eta prozesatuz.

• Lehen mailako informazio iturrietara jotzeko gaitasuna lantzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Unitateko gaiarekin zerikusia duten kontzeptuak ulertzea eta laburtzea,

bertako edukiekin zuzenean edo zeharka lotura duten testuak irakurri

ondoren.

• Industriari edo energiari buruzko gaur egungo prentsako berri baten

iruzkinaren bitartez, testu bat osatzeko gaitasuna lantzea, komunikazioa

edo sorkuntza lantzeko asmoz.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Industria eremuaren faktore fisikoen eta giza faktoreen adierazpen

grafikoan edukiak eta ezagutzak aplikatzea.

Matematikarako gaitasuna

• Datuak argi adierazteko gaitasuna sendotzea, energia kontsumoari,

industria ekoizpenari, etabarrei buruzko grafikoen behaketaren eta

iruzkinaren bitartez.

• Zenbakizko osagaiak erabiltzea eta irakurtzea hurbileko zein urruneko

ingurunea ulertzeko.

•
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4. UNITATEA. Hirugarren sektoreko eremuak eta jarduerak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Hirugarren sektorea definitzea, eta barne hartzen dituen jarduerak sailkatzea.

2. Zerbitzuen kalitatea eta herrialdeen aberastasun maila lotzea.

3. Barne merkataritza mota guztiak bereiztea.

4. Garraio sistema nagusiak ezagutzea eta, beren ezaugarriei erreparatuta,

bakoitzaren abantailak eta desabantailak alderatzea.

5. Masa komunikabideak azaltzea.

6. Turismoaren garapena bultzatu duten arrazoiak eta horien ondorioak aztertzea

eta horiei buruzko iruzkina egitea, eta gaur egungo turismo mota guztiak

ezagutzea.

7. Osasunarekin, hezkuntzarekin, administrazio publikoarekin eta finantza

munduarekin harremana duten hirugarren sektoreko jarduerak ezagutzea.

8. Hirugarren sektoreko jarduerek ekonomian, gizartean eta ingurumenean

izandako ondorioak aztertzea, eta horiei buruzko iruzkina egitea.

9. Komunikazioaren teknologia berriek munduan duten eraginari buruzko gogoeta

egitea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Hirugarren sektorea ezagutzea, eta barne hartzen dituen jarduerak sailkatzea.

2. Herrialde garatuetako eta garatze bidean diren herrialdeetako zerbitzuen

sektoreen artean dauden desberdintasun nagusiak bereiztea.

3. Barne merkataritza mota guztiak adieraztea.

4. Garraio sistema guztiak bereiztea.

5. Masa komunikabideak izendatzea.

6. Turismo motak alderatzea.

7. Osasunarekin, hezkuntzarekin, administrazio publikoarekin eta finantza

munduarekin lotura duten hirugarren sektoreko jarduerak izendatzea.

8. Hirugarren sektoreko jarduerek ekonomian, gizartean eta ingurumenean

eragindako ondorioak azaltzea eta laburbiltzea.

9. Gaur egungo munduan informatika sareek eta telekomunikazioek duten

garrantzia laburbiltzea.

10. Mapetan eta grafikoetan bildutako informazioa interpretatzea, unitatean

ikasitako hiztegi berezia era zehatzean eta zorrotzean erabilita.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Hirugarren sektorearen bilakaera: herrialde garatuetako eta garatze bidean

diren herrialdeetako zerbitzuak.
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2. Hirugarren sektoreko jarduera motak: zerbitzu publikoak eta pribatuak.

3. Merkataritzaren ezaugarriak. Barne merkataritza eta kanpo merkataritza.

4. Turismoa eta turismo motak. Industria turistikoa eta berorren ondorioak.

5. Garraio sareak: trenbidea, errepide bidezko garraioa, ibaiko eta itsasoko

garraioa, eta aireko garraioa. Beste garraiobide batzuk.

6. Osasunarekin, hezkuntzarekin, administrazio publikoarekin eta finantza

munduarekin lotura duten hirugarren sektoreko jarduerak.

7. Komunikazioak. Informatika sareak eta telekomunikazioak.

8. Hirugarren sektoreko jarduerek ekonomian, gizartean eta ingurumenean

eragindako ondorioak.

Prozedurak

1. Hirugarren sektorea osatzen duten jarduerak izendatzea.

2. Zerbitzu publikoak eta zerbitzu pribatuak deskribatzea.

3. Unitateko kontzeptu giltzarriak definitzea.

4. Grafikoetan, argazkietan, mapetan eta testuetan eskuratutako informazioa

aztertzea eta interpretatzea.

5. Barne merkataritza eta kanpo merkataritza alderatzea.

6. Turismo mota nagusien eta horien ondorioen zerrenda bat egitea.

7. Espainiako sektore turistikoa aztertzea eta lantzea.

8. Teknologia berrien eraginari buruzko gogoeta egitea.

Jarrerak

1. Hirugarren sektoreak munduko ekonomian duen garrantzia aintzat

hartzea.

2. Ongizatearen gizartea lortzeak duen garrantzia aintzat hartzea, lehen

mailako eta bigarren mailako gizarte premiak bereizita.

3. Planetako gune batean zein bestean izaten den ekonomia eta gizarte

garapen desorekatuari buruzko sentiberatasuna.

4. Herrialde txiroetan bizi kalitatea hobetzeko hainbat neurri hartzeko

dagoen premiaz ohartzea.

5. Kontsumoari buruzko gogoetazko jarrera, egiazko premien arabera

ekoizteko eta kontsumitzeko dagoen premiari erreparatuta.

6. Denboran zehar merkataritzak izandako bilakaera ezagutzeko interesa.

7. Teknologia berriek eskaintzen dituzten abantailak ezagutzeko jakin-

mina.

8. Masa komunikabideek gaur egungo gizartean duten eraginari buruzko

kontzientzia harraraztea.

9. Garraiobide guztien funtzioa eta elkarren arteko osagarritasuna aintzat

hartzea.
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10. Hirugarren sektoreko jarduerek ingurumenean duten eraginari buruzko

jarrera kritikoa.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Herrialde garatuetako eta garatze bidean diren herrialdeetako hirugarren

sektoreen artean dauden desberdintasunak aztertuta, bizikidetza egokirako

bideak finkatzea.

• Ongizatearen gizartea lortzeak duen garrantziari buruzko kontzientzia

harraraztea, eta gai horren gainean sentiberatzea, lehen mailako eta

bigarren mailako gizarte premiak bereizita.

Giza kulturarako gaitasuna

• Hirugarren sektorearen garapenetik eratorritako arazoak ulertzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Datuak ulertzeko eta horietatik ondorioak ateratzeko gaitasuna.

• Teknologia modernoa erabiltzea, datu eguneratuenak lortzeko.

• Jarduerak egiteko beharrezkoa den informazioa lortzeko, Interneteko web

orrialdeak bilatzea.

• Grafikoak eta mapak aztertzea, hizkuntza sinbolikoak eta irudikapenezko

hizkuntzak ezagutzeko; izan ere, kasu honetan, ezinbestekoak dira

hirugarren sektoreko jarduerekin lotutako gertakariak ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna

• Grafikoak osatu eta horiei buruzko iruzkinak eginda, dedukzio prozesuak

aplikatzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Liburuak, aldizkariak, entziklopediak eta Internet erabiltzen ohitzea,

unitateko edukiei buruzko informazio osagarria kontsultatzeko; hartara,

errealitatea hobeto ulertu eta pentsamendua hobeto antolatu ahal izango

dute ikasleek.

• Unitatean landutako gaiari buruzko hiztegi berezia barneratzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Era egokian ikasteko, dokumentu iturrien zehaztasunak duen garrantziari

buruzko kontzientzia harraraztea.

• Ingurumen arazoei eta horietarako dauden konponbideei buruzko galderak

egiteko gaitasuna.

• Lanak egitean dokumentazioa erabiliz, ezagutza gehiago barneratzea;

hartara, informazio berria aurretiazko ezagutzekin uztartu, eta nork bere

ezagutza areagotuko du.
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Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

• Unitateko alderdi jakin batzuetan sakontzeko beharrezkoa den informazioa

eskuratzeko banaka-banaka edo taldean egindako ikerketa jardueren

garrantziari buruzko kontzientzia harraraztea; besteak beste, herrialde

txiroenen tertziarizazioa edo hirugarren sektoreko jarduerek ingurumenean

eragiten dituzten ondorioak dira alderdi jakin horietako batzuk.
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5. UNITATEA. Iberiar penintsulako dibertsitate fisikoa eta biztanleria

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Iberiar penintsularen eta Euskal Herriaren erliebearen ezaugarri nagusiak

ezagutzea.

2. Espainiako unitate litologikoak jakitea.

3. Iberiar penintsulako, uharteetako eta kostaldeko erliebe nagusiak eta horien

ezaugarriak ezagutzea.

4. Euskal Herriko erliebe unitateak aztertzea.

5. Espainiako paisaia naturala deskribatzea, eta eremu hezeen, lehorren eta

azpitropikalen arteko bereizketa egitea.

6. Ikusizko eta idatzizko agiriak irakurtzea eta interpretatzea, informazio

geografikoa lortzeko.

7. Jaiotza tasaren jaitsieraren eta biztanleriaren zahartzeko joeraren arrazoiak

deskribatzea.

8. Iberiar penintsulako eta Euskal Herriko biztanleriaren banaketa aztertzea.

9. Immigranteen etorrerak Espainian izan dituen ondorioak azaltzea.

10. Iturri demografikoekin lan egitea: biztanle errolda eta udal errolda.

11. Ikusizko eta idatzizko agirietatik abiatuta, informazio geografikoa lortzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Iberiar penintsula eta Espainia kokatzea; bertako ezaugarri fisikoak ezagutzea.

2. Iberiar penintsulako eskualde naturalak alderatzea.

3. Iberiar penintsularen ingurumen arazo nagusiei buruz jardutea.

4. Eremu babestuen mapa bat interpretatzea, gida bati jarraituz.

5. Jaiotzaren eta hilkortasunaren osagai nagusiak azaltzea.

6. Migrazio mugimenduen arrazoiak eta ondorioak Espainian eta Euskal Herrian

ulertzea.

7. Iberiar penintsulan biztanle dentsitate handien duten eremuak kokatzea.

8. Unitateko irudiak, grafikoak, mapak eta testuak informazioa lortzeko erabiltzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Iberiar penintsularen kokalekua eta ezaugarriak.

2. Iberiar penintsulako erliebearen ezaugarriak.

3. Iberiar penintsulako unitate litologikoak.

4. Euskal Herriko erliebe unitateak.

5. Iberiar penintsulako eskualde naturalak.

6. Ingurumen arazoak Iberiar penintsulan.

7. Migrazio mugimenduak.
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8. Iberiar penintsulako biztanleriaren banaketa.

Prozedurak

1. Erliebe unitateen konparazioa.

2. Eskualde natural bakoitzaren ezaugarrien deskribapena.

3. Eremu geografiko berezien azterketa erkatua.

4. Ikasitakoaren aplikazioa, unitateko gaiari buruzko testuetan eta

argazkietan.

5. Biztanleriari buruzko hainbat aldagai dituzten mapen ulermena eta

interpretazioa.

6. Migrazioen azterketarako informazioa hainbat iturritan bilatzea, hala nola

berrietan.

Jarrerak

1. Espainiako eta Euskal Herriko lurraldearen ezaugarriak ezagutzeko

interesa izatea.

2. Eskualde naturalei eragiten dieten ingurumen arazoen aurrean jarrera

kritikoa edukitzea.

3. Ingurumena zaintzeko eta ingurumen  arazoak murrizteko era aktiboan

jarduteko interesa izatea.

4. Iberiar penintsulako aniztasun fisikoa ezagutzeko jakin-mina edukitzea eta

aintzat hartzea.

5. Migrazio mugimenduen arrazoiak onartzea eta ulertzea.

6. Bazterkeria egoeran bizi diren immigranteekin solidario izatea, eta

aniztasun etnikoa, erlijiosoa eta kulturala modu positiboan hartzea.

7. Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasunaren eta etnia eta

kultura desberdinen arteko berdintasunaren alde egitea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Bizikidetzari laguntzea, eta horretarako, Iberiar penintsulako biztanleriaren

ezaugarriak aztertzea, eta gure gizartearen ezaugarriak eta aldeak ulertzea.

• Benetako gertaerei buruz kritiko agertzeko gaitasuna izatea.

• Immigranteen errealitateari buruzko kontzientzia hartzea eta sentibera

izatea, eta horretarako, migrazio mugimenduen azterketa egitea.

• Beste gizarte egoera batzuk aintzat hartzea, eta orobat aintzat hartzea beste

pertsona batzuek egoera horretan hartu behar dituzten erabakiak.
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Giza eta arte kulturarako gaitasuna

• Norbera bizi den lekua ulertzeko, bertako eremu fisikoa ezagutzea zein

garrantzizkoa den aintzat hartzea, eta horretarako, kokatzeko eta

orientatzeko oinarrizko ezagutzak izatea.

• Kulturen arteko bizikidetzak sortzen dituen arazoak ulertzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Datuak ulertzeko eta ondorioak ateratzeko gaitasuna edukitzea.

• Datu eguneratuagoak ateratzeko teknologia modernoa erabiltzea.

• Eremu natural babestuei buruzko jarduerak egiteko, Interneten informazioa

ateratzeko baliagarriak izango diren webguneak aurkitzea.

• Hizkuntza sinbolikoak eta irudikapenezkoak ezagutzen laguntzeko

grafikoen eta mapen azterketa egitea; kasu honetan, hizkuntza horiek

ezinbestekoak dira biztanleriarekin zerikusia duten gertaerak ulertzeko;

hala nola, biztanle kontzentrazioa edo immigranteen etorreraren ondorioak.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Ikasitakoa eta norberaren ideiak adierazteko ahozko zein idatzizko

adierazpen gaitasunak garatzea.

• Unitatean lantzen den gaiari buruzko hiztegia ikastea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Ondo ikasteko iturri dokumentalen zehaztasunaren garrantziaz kontzientzia

hartzea.

• Ingurumen arazoei eta aukeran dauden irtenbideei buruzko galderak

egiteko gaitasuna izatea.

• Immigranteen egoerari buruzko ezagutza eskasaren azterketa kritikoa

egitea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

• Unitatearen hainbat alderdi jakinetan (esate baterako, eremu natural

babestuak), biztanleriaren banaketa, migrazio mugimenduak eta mapa

baten osaera, sakontzeko informazioa lortzeko aukera ematen duten

banakako zein taldeko ikerketa jardueren garrantziaz ohartzea.
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6. UNITATEA. Urbanizatzea eta hiriak, Iberiar penintsulan

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Iberiar penintsulako landa jendeztatzearen eta hiri jendeztatzearen ezaugarri

nagusiak azaltzea.

2. Iberiar penintsulako urbanizatze prozesu historikoaren aldiak bereiztea.

3. Industriaurreko hirien, hiri industrialen eta gaur egungo hirien ezaugarriak

azaltzea.

4. Espainiako eta Euskal Herriko hiriak sailkatzea, hiri hierarkiaren arabera.

5. Hirien ingurumen arazoak aztertzea, eta hiriak kudeatzeko neurriak

proposatzea.

6. Testu historikoak iraunaraztearen garrantzia ulertzea.

7. Hirietako bazterketaren arazoa aztertzea.

8. Espainiako hirien hirigintza arazoak azaltzea.

9. Eztabaidetan eta debateetan parte hartzea, eta jarrera eraikitzailea, kritikoa eta

irekia izatea.

10. Koropleta mapak egiten ikastea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Landa jendeztatzearen eta hiri jendeztatzearen berezko elementuak ezagutzea.

2. Iberiar penintsulako urbanizatze prozesu historikoaren bilakaera azaltzea.

3. Industriaurreko hirien, hiri industrialen eta gaur egungo hirien ezaugarriak

zerrendatzea.

4. Iberiar penintsulako hirien hierarkia ordena ezartzea.

5. Espainiako hirien arazo nagusiak aztertzea: ingurumen arazoak, hirigintza

arazoak, herrigune historikoen hondamena eta abar.

6. Unitate honetako berariazko hiztegia eta estatistika datuak modu zehatzean

erabiltzea.

7. Espainiako hirien hierarkiaren eredua ulertzea, eta ekonomia jarduera nagusiak

non kontzentratzen diren jakitea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Landa jendeztatzea eta hiri jendeztatzea.

2. Urbanizatze prozesu historikoa.

3. Industriaurreko hiria, hiri industriala eta gaur egungo hiria.

4. Euskal Herriko eta Espainiako hirietako hierarkia eta garapen ardatz

nagusiak.

5. Espainiako hirien arazoak: ingurumen arazoak, hirigintza arazoak eta

gizarte arazoak.
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6. Herrigune historikoen hondamena.

Prozedurak

1. Hitz eta kontzeptu geografikoak eta historikoak definitzea.

2. Probintziako hiriburuaren bilakaera historikoa ikertzea.

3. Espainiako hiri hierarkiaren eredua deskribatzea.

4. Zenbait hiri sailkatzea, Espainiako hiri hierarkian duten mailaren arabera.

5. Hirien arazoak aztertzea.

6. Herrigune historikoak eraberritzeko neurriak ebaluatzea.

7. Hiriko bizimoduari buruzko kazetaritza testu baten iruzkina egitea.

8. Probintziako herriei buruzko ikerketa lan bat egitea.

9. Koropleta mapa bat egitea.

Jarrerak

1. Urbanizatze prozesua ezagutzeko interesa.

2. Hirigune edo landa gune kaltetuenekiko lankidetza eta elkartasuna.

3. Hiri inguruneak bere inguruan duen eraginaz jabetzeko eta eragin hori

ulertzeko gaitasuna.

4. Hiriek dituzten arazoei buruzko sentiberatasuna eta jarrera kritikoa:

gizarte desberdintasunak, kutsadura, bazterketa eta abar. Ingurumenarekin

zerikusia dutenak landuko dira, bereziki.

5. Tolerantzia eta begirunea pertsonen arteko harremanetan.

6. Geure gizarteko nahiz beste gizarte edo kultura batzuetako pertsonen eta

gizarte taldeen artean dauden desberdintasunak positibotzat hartzea.

7. Elkarrizketak pertsonen arteko nahiz gizarteko desadostasunak eta

gatazkak konpontzeko duen garrantzia aitortzea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Elkarbizitza bultzatzeko, Iberiar penintsulako hiri sarearen ezaugarriak

ikastea eta hirien bereizgarriak eta desberdintasunak ulertzea.

• Gizarte eta ingurumen arazoen gaineko kritika gaitasuna garatzea.

• Elkarrizketak arazoei buruzko iritzi desadostasunak konpontzeko duen

garrantzia onartzea.

Giza kulturarako gaitasuna

• Norbera bizi den hirigunea ezagutzeak norberaren bizitza non garatzen den

ulertzeko duen garrantzia balioestea.

• Elkarbizitzak sortzen dituen arazoak ulertzea.
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• Gure ondare naturalaren, kulturalaren eta artistikoaren ezagutza sustatzea,

baita hura zaintzen laguntzeko eta bizitza kulturalean parte hartzeko

interesa ere.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• INIren (Estatistika Nazio Institutua) webgunean informazioa bilatzeko

gaitasuna hartzea, eta ondoren informazio hori aztertzea eta antolatzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Ahoz eta idatziz adierazteko gaitasunak garatzea, ikasitakoa eta norberaren

ideiak aditzera emateko.

• Unitatean landutako gaiaren berariazko hiztegia bereganatzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Gaur egungo hirien arazoak —ingurumen eta hirigintza arazoak, herrigune

historikoen hondamena eta gizarte bazterketa— irtenbideak planteatuz

ezagutza sakontzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

• Unitateko zenbait gai sakonago lantzeko —hala nola, hirien hierarkia eta

gaur egungo hirietan dauden gizarte eta ingurumen arazo larrienak—

informazioa lortzeko taldeka edo banaka egiteko ikerketa jardueren

garrantzia aintzat hartzea, eta ikasleak kontsumo ohitura arduratsuak

hartzeko gai izatea.
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II. GAI MULTZOA. Euskal Herriko ekonomia jarduerak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Euskal Herriko ekonomiaren bilakaera aztertzea, bere sektore tradizionalei

erreparatuta.

2. Hego Euskal Herria Europar Batasunean sartu aurretiko eta ondorengo egoerak

alderatzea.

3. Euskal Herriko lehen eta bigarren sektoreek gaur egun duten egoera ezagutzea.

4. Kooperatibetan oinarritutako euskal enpresa eredua eta eredu horrek inguruan

izandako parte-hartzea azaltzea.

5. Euskal Herriko eta inguruko hirugarren sektorea deskribatzea.

6. Euskal Herriko hirugarren sektoreko jardueren garapena interpretatzea.

7. Hirugarren sektoreko jarduerek euskal lurraldearen antolamenduan duten

egitekoa aztertzea.

8. Euskal Herriko garraio sarearen ezaugarriak ezagutzea.

9. Euskal Herriak Arku Atlantikoaren Batzordean duen parte-hartzea aintzat

hartzea.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. Euskal Herriko lehen sektorea.

2. Euskal Herriko bigarren sektorea.

3. Euskal Herriko hirugarren sektorea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Euskal Herriko sektore ekonomiko tradizionalen tradizioa eta bilakaera aintzat

hartzea, orainaren oinarri moduan.

2. Europar Batasunean sartzearekin lotura duten aldaketa guztiak azaltzea.

3. Gaur egungo euskal ekonomiaren egoera ulertzea.

4. Kooperatibismoaren ezaugarriak eta bere printzipioak ezagutzea; eta eredu

horrek Euskal Herriarekin duen harremana ulertzea.

5. Euskal Herriko zerbitzuen sektorea ulertzea.

6. Urteetan barrena Euskal Herriko hirugarren sektorean izan diren aldaketa

guztiak azaltzea.

7. Hirugarren sektoreko jarduerek Euskal Herriko lurralde antolamendua osatzeko

elementu moduan egindako zeregina aintzat hartzea.

8. Euskal Herriko garraioak gaur egun duen egoera ulertzea.

9. Hainbat erakunderen jarduerak aintzat hartzea; esate baterako, Arku

Atlantikoaren Batzordearenak.
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ZEHAR LERROAK

7. unitatea: Sexuen arteko aukera berdintasunerako hezkuntza.

Komunikabideetarako hezkuntza. Ingurumen hezkuntza.

Garapenerako hezkuntza. Osasunerako hezkuntza.

8. unitatea: Komunikabideetarako hezkuntza. Ingurumen hezkuntza.

Garapenerako hezkuntza. Osasunerako hezkuntza.
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7. UNITATEA. Euskal Herriko lehen eta bigarren sektoreetako ekonomia

jarduerak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Paisaiaren faktoreak aztertzea.

2. Lehen eta bigarren sektoreetako ekonomiaren eta inguruaren artean dagoen

harremana interpretatzea.

3. Euskal Herriko bilakaera ekonomikoa aztertzea, sektore tradizionalei

erreparatuta.

4. Hego Euskal Herria Europar Batasunean sartu aurretiko eta ondorengo egoerak

alderatzea.

5. Euskal Herriko lehen eta bigarren sektoreen gaur egungo egoera ezagutzea.

6. Euskal ekonomiaren arlo horren ikuspegiak eta etorkizuneko giltzarriak

adieraztea.

7. Kooperatibismoan oinarritutako enpresa modua eta horrek inguruan duen

egitekoa adieraztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Euskal Herriko paisaiaren elementuak eta faktoreak ulertzea.

2. Nekazaritza, abeltzaintza eta industria mota guztiak hautematea.

3. Sektore ekonomiko tradizionalak eta horien bilakaera orainaren oinarria direla

aintzat hartzea.

4. Europar Batasunean sartzeak ekarritako aldaketak azaltzea.

5. Gaur egungo egoera ekonomikoa ulertzea.

6. Lehen eta bigarren sektoreetako etorkizuneko elementu giltzarriak bereiztea.

7. Kooperatibismoaren eta kooperatibismoaren printzipioen ezaugarriak finkatzea;

eta kooperatibismoak Euskal Herriarekin duen lotura adieraztea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Paisaiaren faktoreak.

2. Paisaiaren eta ekonomiaren arteko harremana.

3. Euskal herriko sektore ekonomiko tradizionalen iragana eta bilakaera.

4. Euskal ekonomia, Europar Batasunean.

5. Sektore tradizionalen gaur egungo egoera.

6. Euskal ekonomiak arrakasta izan dezan bete behar dituen baldintzak,

erronkak eta etorkizuna.

7. Kooperatibismoan oinarritutako mugimendua eta kooperatibismoaren

printzipioak.
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Prozedurak

1. Unitatean landutako kontzeptuen arteko harremana finkatzea.

2. Euskal Herriko industria egiturari buruzko kazetaritzako testu historiko

bat aztertzea.

3. Ikasitako elementuen arteko harremanak finkatzea, kontzeptuen eskema

baten bitartez.

4. Lehen eta bigarren sektoreetako jarduerekin lotura duten elementuak

definitzea.

5. Edukiak aplikatzea, irudiak ulertzeko.

6. Nekazaritzarekin lotura duten elementuak sailkatzea eta antolatzea.

7. Kooperatibismoan oinarritutako enpresei buruzko informazioa bilatzea eta

lantzea.

Jarrerak

1. Pisu erlatibo eskasa duen arren, nekazaritza jarduerak duen garrantzia

aintzat hartzea.

2. Enpresa antolamendurako dauden modu guztiak errespetatzea.

3. Euskal Herriko egitura ekonomikoaren eta paisaiaren askotariko izaera

ulertzea.

4. Lehen sektoreko jardueren eta ingurumenaren arteko harremanari buruzko

interesa.

5. Jarduera eta sektore ekonomiko guztien jatorria ulertzeko interesa.

6. Europar Batasunaren jarduerak duen eraginari buruzko sentsibilizazioa.

7. Bilakaera ekonomikoaren ikuspegi lineal eta norabide bakarrekoari

buruzko jarrera kritikoa.

8. Berrikuntzak berez duen garrantziaz jabetzea.

9. Jatorri mineraleko baliabideen egoera ekonomikoa baldintzen araberakoa

dela kontzientzia harraraztea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Lehen sektorea elikagaien jatorria dela ezagutzea.

• Lehen sektorearen gizarte eginkizunak identifikatzea; hala nola, kultura

ondarearen iraunaraztea edo bioaniztasuna babesteko laguntza.

• Lehen sektoreko eta bigarren sektoreko paisaiei dagokienean, Euskal

Herrian dauden desberdintasunak ezagutzea, baita sektore horien giza eta

gizarte alderdiak ezagutzea ere.

• Bigarren sektorea euskal ekonomiaren bereizgarritzat aintzat hartzea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Gizakiaren eta ingurune fisikoaren arteko harremana onartzea.
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• Ingurune fisikoak nekazaritzan eta industria jardueretan duen eragina

ezagutzea.

• Ingurunearen eta Euskal Herriko lehen sektoreko jardueren arteko

harremana ulertzea.

• Euskal Herriko nekazaritza paisaiaren egitura eta lehen sektoreko

ekonomia ezagutzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Interneten informazio teknikoa bilatzea, eta iturriekin kontaktu zuzena

izatea, lehen mailako informazio iturrietara jotzeko gaitasuna garatzeko.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Zuzenean edo zeharka gaiaren edukiarekin zerikusia duten testuak

irakurrita, unitatearekin zerikusia duten kontzeptuak ulertzea eta

laburbiltzea.

• Ekonomia zientziaren edukiekin zerikusia duen hitzaldi logikoaren

antolaketan eragina duten galderen erantzunak idatziz ematea.

• Elementu bereizleen deskribapen funtzionala egitea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Proposatutako ariketen bidez, ezagutza eskematizatzeko, sistematizatzeko

eta sailkatzeko gaitasuna garatzea.

• Errealitate fisikoen adierazpen grafikoetan (ingurunearenean, esaterako)

edukiak eta ezagutzak erabiltzea.

Matematikarako gaitasuna

• Zenbakizko elementuak erabiltzea, hurbileko eta urruneko ingurunea

ulertzeko.
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8. UNITATEA. Euskal Herriko hirugarren sektoreko jarduerak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Euskal Herriko eta inguruko hirugarren sektorea deskribatzea.

2. Euskal Herriko zerbitzuen sektorearen egiturako elementuak ezagutzea.

3. Hirugarren sektoreko jardueren garapena interpretatzea.

4. Hirugarren sektoreko jarduerek euskal lurraldearen antolamenduan duten

egitekoa aztertzea.

5. Euskal Herriko garraio sarearen ezaugarriak ezagutzea.

6. Arku Atlantikoaren Batzordearen izaera azaltzea.

7. Euskal Herriak Arku Atlantikoaren Batzordean duen parte-hartzea aintzat

hartzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Euskal Herriko zerbitzuen sektorea ulertzea.

2. Euskal Herriko hirugarren sektorearen egiturako elementuak bereiztea.

3. Urteetan barrena sektorean izan diren aldaketak azaltzea.

4. Hirugarren sektoreko jarduerek euskal lurraldearen antolamenduan duten

egitekoa aintzat hartzea.

5. Gaur egun garraioak duen egoera ulertzea.

6. Sektoreko azpiegituren egitasmoak aztertzea.

7. Hainbat erakunderen jarduerak ezagutzea; besteak beste, Arku Atlantikoaren

Batzordearenak.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Euskal Herriko zerbitzuen sektorea.

2. Euskal Herriko hirugarren sektorearen egitura.

3. Hirugarren sektoreko jardueren bilakaera eta garapena.

4. Hirugarren sektorea: lurraldea antolatzeko elementua.

5. Euskal Herriko garraioak eta komunikazioak.

6. Arku Atlantikoa.

7. Estatuz gaindiko erakundeetako parte-hartzea.

Prozedurak

1. Unitatean landuko kontzeptuen arteko harremana.

2. Zerbitzuen sektoreari buruzko egunkarietatik hartutako lan kritikoen

azterketa.

3. Ikasitako elementuen arteko harremana ezartzea, kontzeptuen eskema

baten bitartez.
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4. Tertziarizazioarekin eta zerbitzuen sektorearekin lotutako elementuak

definitzea.

5. Edukiak aplikatzea, material osagarria ulertzeko.

6. Sektoreko eta berorren azpisektoreko elementuak sistematizatzea.

7. Europako erakundeei buruzko informazioa aztertzea.

Jarrerak

1. Hirugarren sektoreko jardueren eta gainerako ekonomiaren arteko

harremanari buruzko interesa.

2. Lankidetza helburuak dituzten erakundeei buruzko jakin-mina.

3. Sektore ekonomikoen antolamenduari buruzko jarrera kritikoa.

4. Hainbat jardueraren eta sektore ekonomikoren sorrera ulertzea.

5. Inguruak hirugarren sektoreko jarduerei begira duen garrantziari buruzko

gogoetazko jarrera.

6. Garraioaren eta errepide sarearen egoera ezagutzeko interesa.

7. Zerbitzuen sektoreak duen egitura ekonomikoaren izaera askotarikoa

ulertzeko gogoa.

8. Europako erakundeak eratzeari buruzko sentiberatzea.

9. Lankidetza esparruen garrantziaz jabetzea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Hirugarren sektorea gure inguruko enplegu gunerik handiena dela aintzat

hartzea.

• Hirugarren sektorea Euskal Herriko sektore ekonomiko nagusia dela

jakitea.

• Hirugarren sektorearen zailtasunak eta horiek konpontzeko proposamenak

ezagutzea.

• Euskal ekonomia modernoaren erronken berri izatea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Inguru fisikoak hirugarren sektoreko jardueretan duen eragina onartzea.

• Gizakiaren eta inguru fisikoaren arteko harremanaz jabetzea.

• Inguruaren eta hirugarren sektoreak hedatzeko duen aukeren arteko

harremana ulertzea.

• Euskal garraio egitura eta honek ingurumenarekin eta kutsadurarekin duen

lotura ezagutzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Interneten informazio teknikoa bilatzea, eta iturriekin zuzeneko harremana

edukitzea; hartara, lehen mailako informazio iturriak kontsultatzeko

gaitasuna landuko da.
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Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Unitateko edukiekin harreman zuzena edo albokoa duten testuak irakurri

ondoren, unitateari buruzko kontzeptuak ulertzea eta laburbiltzea.

• Diskurtso logikoa eta zientzia ekonomikoari buruzko edukiekin lotura

duena antolatzen laguntzen duten galderen erantzunak idatziz ematea.

• Elementu egokien deskribapen funtzionala egitea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Ezagutza laburbiltzeko, sistematizatzeko eta sailkatzeko gaitasuna lantzea,

proposatutako ariketen bitartez.

• Edukiak eta ezagutzak errealitate fisikoen irudikapen grafikoetan

aplikatzea; esate baterako, inguruaren irudikapenetan.

Matematikarako gaitasuna

• Hurbileko eta urruneko inguruak ulertzeko, zenbakizko elementuak

erabiltzea eta irakurtzea.
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III. GAI MULTZOA. Antolamendu politikoa

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Estatua entitate politiko eta geografiko moduan ulertzea.

2. Gobernu modu demokratikoak eta ez demokratikoak ezagutzea.

3. Estatuz gaindiko gaur egungo erakunde garrantzitsuenak ezagutzea.

4. Europar Batasunean txertatzeko aldiak bereiztea.

5. Euskal Herriko mapa politikoaren antolamendu eredua deskribatzea.

6. XIX. mendeko lurralde antolamendua azaltzea.

7. Iberiar penintsulako lurralde antolamendua ezagutzea: udalerriak, probintziak,

autonomia erkidegoak eta autonomia hiriak.

8. Autonomia erkidegoen barneko probintzien araberako antolamendua

aztertzea.

9. Iberiar penintsulako eskualdeen aniztasuna ulertzea.

10. Munduan dagoen pluraltasuna aintzat hartzea.

11. Iparraldeak eta hegoaldeak dituzten botereen arteko desberdintasunak

alderatzea, eta Hego Amerikako herrialdeen egoera aipatzea.

12. Europa gainerako kontinenteetatik bereizten duten alderdi guztiak lantzea.

13. Globalizazioa ulertzea, bere alderdi ekonomikoari eta sozialari erreparatuta.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. Antolamendu politikoa.

2. Estatuz gaindiko antolamendua.

3. Europar Batasuna.

4. Administrazioa eta lurralde antolamendua.

5. Autonomia erkidegoa.

6. Kultur aniztasuna.

7. «Mundu sistema».

8. Munduko ordena berria.

9. Mundu globalizatua.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Estatua entitate politikoa eta geografikoa dela jakitea.

2. Gobernu modu demokratikoak eta ez demokratikoak bereiztea.

3. Estatuz gaindiko gaur egungo erakunde garrantzitsuenak aztertzea.

4. Europar Batasunaren antolamendu politikoaren ezaugarri nagusiak aztertzea.

5. Espainiako lurralde antolamenduaren prozesuari behatzea eta berau aintzat

hartzea, denbora dimentsioari erreparatuta.

6. Iberiar penintsularen lurralde banaketa azaltzea: erromatarren garaian,

musulmanen nagusitasunaren garaian eta Erdi Aroko erresuma kristauen

garaian.
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7. Euskal Herriko lurraldeen mugatzea ekarri zuen apurkako bilakaera prozesua

azaltzea.

8. Autonomia erkidegoen barneko probintzien araberako antolamendua lantzea.

9. Iberiar penintsulak nazioartean duen garrantzia ezagutzea.

10. Mundu plurala eta anitza izatearen garrantzia azaltzea.

11. Iberoamerikako herrialdeen azaleratzea aintzat hartzea.

12. Europako kontinentearen ezaugarriak ezagutzea, alderdi fisikoei, klimatikoei,

ekonomikoei eta sozialei erreparatuta.

13. Globalizazioa eta horren ondorioak azaltzea; eta globalizazioaren aldekoak eta

kontrakoak ezagutzea.

ZEHAR LERROAK

9. unitatea: Giza eskubide eta bake hezkuntza. Sexuen arteko aukera

berdintasunerako hezkuntza. Komunikabideetarako hezkuntza.

Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza. Osasunerako

hezkuntza.

10. unitatea: Giza eskubide eta bake hezkuntza. Sexuen arteko aukera

berdintasunerako hezkuntza. Komunikabideetarako hezkuntza.

Garapenerako hezkuntza.

11. unitatea: Giza eskubide eta bake hezkuntza. Sexuen arteko aukera

berdintasunerako hezkuntza. Komunikabideetarako hezkuntza.

Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza. Osasunerako

hezkuntza.

12. unitatea: Giza eskubide eta bake hezkuntza. Sexuen arteko aukera

berdintasunerako hezkuntza. Komunikabideetarako hezkuntza.

Ingurumen hezkuntza. Garapenerako hezkuntza.
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9. UNITATEA. Gizarteen antolamendu politikoa

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Estatua entitate politikoa eta geografikoa dela ulertzea.

2. Gobernatzeko modu demokratikoak eta demokratikoak ez direnak bereiztea.

3. Gaur egungo estatuz gaindiko erakunde garrantzitsuenak identifikatzea.

4. NBEren ezaugarri funtsezkoenetan sakontzea.

5. Munduko mapa politikoaren elementuak deskribatzea.

6. Kontinente bakoitzak gizartearen, ekonomiaren, politikaren eta kulturaren

ikuspegitik dituen ezaugarriak azaltzea.

7. Europar Batasunaren antolamendu politikoaren ezaugarri nagusiak

deskribatzea.

8. Europar integrazioan bizi izan diren etapak bereiztea.

9. Espainiako lurraldea antolatzeko prozesua azaltzea.

10. Euskal Herriko mapa politikoaren antolamendu eredua deskribatzea.

11. Informazioa lortzeko dokumentu idatziak eta ikus dokumentuak interpretatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Estatua entitate politikotzat eta geografikotzat hartzea.

2. Gobernatzeko modu demokratikoak eta demokratikoak ez direnak

desberdintzea.

3. Gaur egungo estatuz gaindiko erakunde garrantzitsuenak aztertzea.

4. Nazio Batuen Erakundeak betetako funtzio nagusiak balioestea.

5. Munduko mapa politikoaren ezaugarri diren elementu nagusiak seinalatzea.

6. Munduko mapa batean zenbait estatutan banatuta dauden herrialdeak eta

estaturik gabeko nazioak kokatzea.

7. Gizartearen, ekonomiaren, politikaren eta kulturaren aldetik kontinente

bakoitzak dituen ezaugarri nagusiak adieraztea.

8. Europar Batasunaren antolamendu politikoaren ezaugarri nagusiak aztertzea.

9. Europar integrazioa gararazi duten etapak identifikatzea.

10. Espainiako lurraldearen antolamendu prozesua aztertzea eta balioestea,

denboraren ikuspegitik.

11. Gaur egun Afrikak dituen zenbait gatazka kritikoki aztertzea.

12. Euskal Herriko mapa politikoaren antolamendu eredua bereiztea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Estatu kontzeptua.

2. Gobernu erak.

3. Sistema politikoak.
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4. Estatuaren mendeko erakundeak.

5. Estatuz gaindiko erakundeak.

6. Nazio Batuen Erakundea.

7. Munduko mapa politikoaren aniztasuna.

8. Politikaren, gizartearen, ekonomiaren eta kulturaren ikuspegitik

kontinente bakoitzak dituen ezaugarriak.

9. Europar Batasuna.

10. Espainiako mapa politikoa.

11. Euskal Herriko mapa politikoa.

Prozedurak

1. Termino historikoen eta geografikoen definizioa.

2. Munduko mapa politiko batean hainbat herrialdetako hiriburuak kokatzea.

3. Estatuaren mendeko administrazio kategorien eta erakundeen

antolamendua.

4. Demokratikoak ez diren erregimenen ezaugarrien azterketa.

5. NBEren eta Europar Batasunaren arteko konparaziozko azterketa.

6. Euskal Herriko lurraldeen antolamendu politikoari eta administratiboari

buruzko gai baten lanketa.

7. Europar Batasunean sartzeko prozesuaren behaketa mapa baten gainean.

Jarrerak

1. Estatua eratzeko dauden modu ugariei buruz gogoeta egiteko jarrera.

2. Demokratikoak ez diren herrietan bizi diren pertsonekiko elkartasuna.

3. Balio demokratikoen defentsa, gizakiaren garapenerako esparru politiko

handiena adierazten dutela aintzat hartuta.

4. Erakundeek egiten duten lanaren eta berorien ekimenen balioespen

positiboa, behar handienak dituzten pertsonen bizimodua hobetzen dutela

aintzat hartuta.

5. Zorroztasuna eta objektibotasuna, Europar Batasunak berritzeko

egindako apustuaren aurrean.

6. Munduan, Europan, Espainian eta Euskal Herrian dauden kulturen eta

erlijioen errespetua.

7. Nahiko egoera ekonomiko txarrean bizi diren pertsonekiko elkartasuna.

8. Jarrera kritikoa, helburu politikoak eta sozialak lortzeko indarkeria

erabiltzen dutenen aurrean; eta erabilera hori baztertzeko jarrera.

9. Euskal Herriko eta Espainiako mapa politikoaren errealitatea ezagutzeko

gogoa.

10. Globalizazio fenomenoaren balioespen kritikoa.
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OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Gaur egungo munduaren ezaugarriez, arazoez eta erronkez jabetzea,

errealitatearen ezaugarriak eta bizi garen munduaren antolamendua

ulertzeko ezinbestekoak diren neurrian.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Gizarteen garapenerako antolamendu politikoak duen garrantziaz ohartzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Datuak ulertzeko eta grafikoetatik eta mapetatik ondorioak ateratzea.

• Informazioa lortzeko teknologia modernoa erabiltzea, aukeraketa egiteko

irizpideak aplikatuz, alderdirik garrantzitsuenak bereiziz eta nozio berriak

beste unitate batzuetan ikasitakoekin bateratuz, horrela, norberak bere

ezagutza eratzeko.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Ikasitakoa eta norberaren ideiak azaltzeko, ahoz nahiz idatziz adierazteko

gaitasunak garatzea.

• Unitatean landutako gaiari buruzko berariazko hiztegia barneratzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

• Errealitatea kritikoki aztertzeko gaitasuna garatzea; horrek norberaren

inplikazioa eskatuko du, bai eta norberaren iritziak arrazoitzea ere,

unitatean landutako hainbat gairi buruz taldeka jarduerak eta eztabaidak

eginez; adibidez, globalizazioaz eta horren eraginez, edota garatutako

munduaren eta azpigaratutakoren arteko desberdintasunez.
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10. UNITATEA. Iberiar penintsulako administrazioa eta lurralde antolamendua

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Antzinaroan eta Erdi Aroan Iberiar penintsulak zuen lurralde antolamendua

identifikatzea.

2. Erdi Aroan euskal lurraldeek zituzten mugak deskribatzea.

3. Aro modernoko administrazioaren antolamendua aztertzea.

4. XIX. mendeko lurralde antolamendua azaltzea.

5. Bigarren Errepublikan eta erregimen frankistaren garaian administrazioak

izandako bilakaera definitzea.

6. Iberiar penintsularen antolamendua ezagutzea: udalerriak, probintziak,

autonomia erkidegoak eta hiri autonomoak.

7. Autonomia erkidegoen antolamenduan erabilitako irizpideak identifikatzea.

8. Autonomia erkidegoen arteko aldeak aztertzea, lurraldearen azalerari,

baliabide ekonomikoei, alderdi sozialei eta abarrei dagokienez.

9. Desorekak murrizteko erabilitako politikak ezagutzea.

10. Iberiar penintsulako eskualdeen aniztasuna ulertzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Iberiar penintsulak erromatarren garaian, musulmanen garaian eta Erdi Aroko

erresuma kristauen garaian zuen lurralde zatiketa azaltzea.

2. Euskal Herriko lurraldeen mugak ezartzea dakarren bilakaera prozesua

deskribatzea.

3. XIX. mendeko probintzia antolamendua eta zentralismorako joera azaltzea.

4. Autonomia erkidegoen lurralde eraketan erabilitako irizpideak azaltzea.

5. Autonomia erkidegoen artean dauden lurralde desorekak deskribatzea.

6. Euskal Herrian dagoen barne aniztasuna azaltzea.

7. Autonomia erkidego bakoitzaren probintzia antolamendua aztertzea.

8. Iberiar penintsulak nazioartean duen garrantziaz jabetzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Iberiar penintsulako administrazio antolamendua liberalismora arte.

2. Lurralde antolamendua XIX. mendetik 1978 arte.

3. Autonomien estatua eta 1978ko Konstituzioa.

4. Autonomien antolamendua.

5. Estatuaren lurralde antolamendua.

6. Lurralde desorekak. Desorekak murrizteko politikak: egitura funtsak eta

kohesio funtsak.
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7. Autonomia erkidegoen ezaugarri administratiboak.

8. Kultura aniztasuna. Espainiako hizkuntzak. Ondare historiko espainiarra.

9. Espainia Europar Batasunean eta «mundu sisteman».

Prozedurak

1. Termino eta kontzeptu geografikoak eta historikoak definitzea.

2. Etapa historiko bakoitzean Iberiar penintsulako administrazio eta lurralde

ezaugarriak deskribatzea.

3. Mapak erabiltzea, informazio iturri historiko eta geografiko diren heinean.

4. Iberiar penintsulako lurraldea antolatzen den hiru mailak azaltzea.

5. Desoreka demografikoak eta ongizate indizea aztertzea.

6. Norberaren erkidegoari buruzko lan bat egitea.

Jarrerak

1. Errespetua, autonomia erkidego bakoitzaren ezaugarri berezien aurrean.

2. Balioespena eta errespetua, autonomia erkidegoen aniztasunaren aurrean,

kultura aberastasunerako iturri den heinean.

3. Beste eremu geografiko eta kultura batzuk ezagutzeko interesa.

4. Jarrera kritikoa, Iberiar penintsulako hainbat lurralderi buruzko

estereotipoen aurrean.

5. Beste autonomia erkidego batzuetako biztanleenganako tolerantzia eta

errespetua.

6. Beste eremu geografiko batzuk ezagutzeko jakin-mina.

7. Elkartasunean eta tolerantzian oinarritutako pentsamolde baten garapena.

8. Ondare historiko espainiarra zaintzeko sentiberatasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Gure gizarte pluralaren kontzientzia hartzea, Iberiar penintsulako

administrazio eta lurralde antolamendua ezagututa.

• Lurralde desoreken aurrean kontzientzia hartzea.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Eskualdeak eta herrialdeak garatzeko administrazio antolamenduak duen

garrantziaz jabetzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna

• Iberiar penintsulako kultura aniztasunak duen garrantzia balioestea.

• Iberiar penintsulako ondare historikoaren aurrean sentibera izatea.

• Iberiar penintsulan hitz egiten diren hizkuntzak balioestea, ondare

komunaren zati diren heinean.
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Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Datuak ulertzeko eta horietatik ondorioak ateratzeko gaitasuna.

• Datu eguneratuenak lortzeko teknologia modernoa erabiltzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Ikasitakoa eta norberaren ideiak azaltzeko, ahoz nahiz idatziz adierazteko

gaitasunak garatzea.

• Unitatean landutako gaiari buruzko hiztegi espezifikoa eskuratzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Unitateko kontzeptuak ikasiz, eskolako errendimendu handia garatzea;

horretarako, ikasleek ikasteko gaitasunak garatu beharko ditu, besteak

beste, arreta eta memoria.
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11. UNITATEA. Munduko geografia aniztasuna

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Munduko aniztasuna ezagutzea.

2. Asiako desberdintasun ekonomiko eta sozial nagusiak bereiztea.

3. Ipar Amerikak ekonomiaren arloan duen garrantzia azpimarratzea.

4. Iparraldeak eta hegoaldeak duten boterea erkatzea, Hego Amerikako

herrialdeek bizi duten egoera azpimarratuz.

5. Afrikako eremu handien arteko desberdintasun nagusiak identifikatzea.

6. Ozeaniaren ezaugarri nagusiak ulertzea.

7. Europaren ezaugarri diren alderdiak ulertzea.

8. Europar Batasunaren historia eta funtzionamendua ezagutzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Munduko aniztasunak duen garrantzia adieraztea.

2. Asiako ekonomia nagusiak kokatzea.

3. Ekonomia aldetik munduan indartsuenak diren herrialdeak identifikatzea.

4. Iberoamerikako herrialdeak goraka ari direla jakitea.

5. Afrikako iparraldearen, erdialdearen eta hegoaldearen arteko desberdintasunak

balioestea.

6. Ozeania kontinenteari buruzko ezagutzak bereganatzea.

7. Europa kontinentearen ezaugarriak bereiztea, alderdi fisikoak, klimatikoak,

ekonomikoak eta sozialak kontuan hartuta.

8. Europar Batasuna, berorren eratze prozesua, kideak eta bertako erakunde

nagusiak deskribatzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Munduko aniztasuna.

2. Asia.

3. Amerika.

4. Afrika.

5. Ozeania.

6. Europa.

7. Europar Batasuna.

Prozedurak

1. Erliebearen elementuei buruzko informazioaren laburpena.

2. Saharaz hegoaldeko Afrikari buruzko ezagutzan sakontzea.

3. Unitatean azaldutako kontzeptuen definizioa.
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4. Ikasitakoa unitateko gaiaren inguruko testuetara eta argazkietara

aplikatzea.

5. Europar Batasunari buruzko kontzeptuen zerrenda.

Jarrerak

1. Sentsibilitatea, munduan dauden desberdintasunen aurrean.

2. Asiako herrialde nagusien egoera ulertzeko gogoa.

3. Ipar Amerikako herrialdeen botere ekonomikoa aintzat hartzea.

4. Iberoamerikaren egoera ekonomikoa eta soziala balioestea.

5. Afrikako pobreziari buruzko gogoetazko jarrera.

6. Ozeaniako biztanleria eta herrialdeak ezagutzeko jakin-mina.

7. Europako herrialdeen alderdiak eta horien arteko desberdintasunak eta

antzekotasunak ezagutzeko interesa.

8. Europar Batasunaren nazioz gaindiko esparrua aztertzeko jakin-mina.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Ikasleek bizi duten errealitate ekonomikoa eta soziala ulertzea, beste

errealitate batzuekin alderatuz.

• Gertaeren aurrean kritikarako gaitasuna lortzea.

• Globalizazio prozesuaren eta ekonomia globalaren kontzientzia hartzea.

• Bestelakoak diren egoera sozialak balioestea, bai eta egoera horietan beste

batzuek hartu behar dituzten erabakiak ere.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Munduko gertaerak ulertzea, eta gertaera horiek, eskala globalean,

ekonomiaren eta gizartearen arloan sor ditzaketen ondorioak aurreikustea.

• Munduaren eta gizarteen eta herrialdeen arteko eragin trukea

interpretatzeko gaitasuna.

• Herrialdeen garapenean aurrerabide teknologikoek duten garrantziaz

jabetzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna

• Kultura aniztasunak duen garrantzia balioestea.

• Inguruko kulturek elkarrekin topo egiten dutenean sortzen diren arazoak

ulertzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Datuak ulertzeko eta horietatik ondorioak ateratzeko gaitasuna.

• Datu eguneratuenak lortzeko teknologia modernoa erabiltzea.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Herrien eta estatuen arteko desberdintasun linguistikoak ulertzea.
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• Ikasitakoa eta norberaren ideiak azaltzeko, ahoz nahiz idatziz adierazteko

gaitasunak garatzea.

• Unitatean landutako gaiari buruzko hiztegi espezifikoa eskuratzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Gainerako errealitateei buruz dugun ezagutza murritzari buruzko eta

gabezia horri erantzuteko modu egokiari buruzko azterketa kritikoa.

• Zuzen ikasteko dokumentazio iturriak zehatzak izateak duen garrantziaz

jabetzea.

• Nazioarteko harremanei, gatazken arrazoiei eta irtenbide posibleei buruz

galderak egiteko gaitasuna.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

• Estatuen garapenean bakoitzak duen erantzukizunaz jabetzea.

• Herri mailan nahiz nazioarte mailan erakundeetan parte hartzeak duen

garrantziaz jabetzea.

• Nazioarteko mugimenduetan lidergoak duen garrantziaz ohartzea.
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12. UNITATEA. Munduko harremanak

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Munduko ordena berriaren ezaugarriak ikastea.

2. Globalizazioaren fenomenoa ulertzea, ikuspegi ekonomikotik zein sozialetik.

3. Munduko eragin eta botere eremuak bereiztea.

4. Estatuen garapen adierazleak eta horiek nabarmentzen dituzten aldeak aztertzea.

5. Gaur egungo gatazka politiko nagusiak kokatzea.

6. Gizakiak XXI. mendean zer erronkari aurre egin beharko dion adieraztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Mundua bi muturretan bereizten duen ereduaren eta munduko ordena berriaren

arteko bereizketa egitea.

2. Globalizazioa, globalizazioaren ondorioak, aldekoak eta kontrakoak azaltzea.

3. Munduko eremu geopolitikoak ezagutzea.

4. Herrialde garatuen eta garatze bidean diren herrialdeen arteko aldeak ikastea.

5. Garapen indizeak ulertzea.

6. Munduko gatazka politiko nagusien kausak eta ondorioak aztertzea.

7. Gizakiak bakean eta arazorik gabe bizitzeko egin behar den lana aintzat hartzea.

EDUKIAK

Kontzeptuak

1. Munduko ordena berria.

2. Mundu globalizatua.

3. Munduko eremu geopolitikoak.

4. Herrialde garatuak eta garatze bidean direnak.

5. Gaur egungo gatazkak.

6. XXI. mendeko erronkak.

Prozedurak

1. Sistema politikoak eta horien ezaugarriak lotzea.

2. Unitatean ikasitako materialari buruzko definizioak osatzea.

3. Garapenaren adierazle nagusiak laburtzea.

4. Unitateko garrantzizko kontzeptuak definitzea.

5. GKEei eta bidezko merkataritzari buruzko informazioa osatzea.

6. Ikasitakoa irudi eta testu baten azterketan aplikatzea.

Jarrerak

1. Indar politiko globalak ulertzeko interesa.

2. Mugimendu globalizatzailea eta globalizatzailearen kontrako ordaina

aintzat hartzea.

3. Munduko eremu geopolitikoak aztertzeko interesa izatea.
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4. Herrialde garatuen eta garatze bidean diren herrialdeen arteko aldeen

kontzientzia hartzea.

5. Munduko gatazkei, jatorriei eta ondorioei buruzko jarrera kritikoa izatea.

6. XXI. mendeko erronkekiko sentibera izatea.

OINARRIZKO GAITASUNAK

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Ikasleen bizilekuaren errealitate soziala ulertzea.

• Gizarteen ezaugarriak, horien arteko aldeak eta antzekotasunak aintzat

hartzea.

• Munduan dauden arazoei buruz sentibera izatea eta beste pertsona baten

lekuan jartzeko gaitasuna izatea, harekiko enpatia garatuz.

Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna

• Ikasleak beren ingurune fisikoaz eta ekonomikoaz jabetzea.

• Gizakiek ingurunean duten eraginaren eta garapena errazteko egiten

dituzten aldaketen kontzientzia hartzea.

• Aurrerakuntza teknologikoak herrien garapenean duen garrantzia ulertzea.

• Bizi itxaropenari eragiten dioten higiene baldintzei dagokionez munduko

herrialdeen artean dauden aldeak onartzea.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

• Gizarteen eta kulturen garapena harmonikoa izan dadin, herrialdeen artean

lankidetza beharrezkoa dela onartzea.

• Ekoizpen artistikoan globalizazioak duen eraginari buruzko kontzientzia

hartzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

• Baliabide informatikoak eta digitalak ikasleentzat interesgarria den

informazioa zabaltzeko erabiltzea.

• Oinarrizko hizkuntza bereziak (testuak, zenbakiak, grafikoak, etab.) eta

horiek deskodetzeko eta eskualdatzeko urratsak menderatzea.

• Informazio iturrien fidagarritasuna kontrolatzea, batzuetara sartuz eta

emaitzak konparatuz.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

• Testu batetik informazio erabilgarria ateratzeko gaitasuna izatea.

• Gaiari buruzko hiztegi berezia barneratzea.

• Norberaren ideiak ahoz zein idatziz adierazteko trebetasunak garatzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna

• Ikasteko prozesuan kontzentrazioak, memoriak eta arretak duen garrantziaz

jabetzea.



Ibaizabal argitaletxea

Geografia eta Historia DBH 3 – i.by2 proiektua 44

• Ikasketa maximizatzeko norberaren baliabideak kudeatzeko gaitasuna

edukitzea.

• Ikasketa prozesuan jarraikitasuna funtsezko faktorea dela jabetzea.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna

• Ikasleak esparru ekonomiko global bat beretzea, etorkizuneko proiektuak

gara ditzaten.

• Aldaketak eta gatazkak atxikirik dituzten ondasunei eta aurreiritziei

buruzko kontzientzia hartzea.


