
1. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Zientzia, teknologia eta osa-
sun kulturarako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Giza eta arte-kul-
turarako gaitasuna. 

2. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Zientzia, teknologia eta osa-
sun kulturarako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Giza eta arte-kul-
turarako gaitasuna. 

3. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Zientzia, teknologia eta osa-
sun kulturarako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Giza eta arte-kul-
turarako gaitasuna. 

OINARRIZKO GAITASUNAK

1. Historiaurrearen oinarrizko
ezaugarriak aztertzea.

2. Penintsulako kultura protohis-
torikoan erromatarrak iritsi au-
rreko herriek izan zuten eragina
ikertzea.

3. Erromatarrek Penintsulan izan
zuten garrantzia azaltzea.

4. Penintsulan bisigodoen herriak
izan zituen definizio ezaugarri
nagusiak ezagutzea.

5. Penintsulan musulmanak zer-
gatik sartu ziren eta nola garatu
ziren identifikatzea.

6. Kristau erresumek Penintsula
konkista tzerakoan bereizi ziren
faseak eta konkista horren hel-
buruak ulertzea.

7. Erdi Aroan musulmanek eta
kristauek kulturari egindako
ekarpena balioestea.

8. Behe Erdi Aroan erresuma his-
paniarrek izan zuten bilakaera
sozio-politikoa aztertzea.

9. Errege-erregina Katolikoen
erre i   naldiko lurralde hedatzea
azaltzea.

10. XVI. mendean, Amerika konkis-
tatzeko egin zen prozesua des-
kribatzea.

11. XVI. mendeko hedatze ekonomi-
koa eta euskal lurraldeetan
izan zuen eragina adieraztea. 

12. Errenazimentu eta Kontrarre-
forma garaian gertatutako al-
daketa sozial eta kulturalak
deskribatzea.

13. XVII. mendeko foru sistemen
ezaugarriak zerrendatzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Historiaurrea.
2. Protohistoria. Erromatarren

aurreko herriak.
3. Hispania erromatarra.
4. Monarkia bisigodoa.
5. Erresuma kristauen eraketa Pe-

nintsulan.
6. Penintsularen konkista.
7. Ondare kulturala.
8. Erdi Aroaren hasierako erresu-

ma hispaniarrak.
9. Errege Katolikoen erreinaldia.

10. Amerikaren aurkikuntza.
11. XVI. mendeko ekonomia, gizar-

tea eta kultura eta euskal lu-
rraldeetan izan zuten eragina.

12. Aldaketa sozialak eta kulturalak
Errenazimenduan eta Kontrae-
rreformaren garaian.

13. XVII. mendeko sistema foralak.
14. Artea eta kultura XVIII. men -

dean.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. Historiaurrearen oinarrizko
ezaugarriak identifikatzeko gai
da.

2. Badaki Penintsulako kultura
protohistorikoen garapenean
erromatarrak iritsi aurreko he-
rriek izan zuten eragina azal-
tzen.

3. Penintsulan, erromatarren ga-
raiak izan zuen garrantzia iker-
tzeko gai da.

4. Penintsulan bisigodoek izan
zuten eragina identifika dezake.

5. Penintsulan musulmanak nola
garatu ziren azter tzeko gai da.

6. Kristauek Penintsula konkista -
tzerakoan izan ziren faseak eta
prozesua ulertzen ditu.

7. Erdi Aroan musulmanek eta
kristauek egindako ekarpen
kulturala balioesten du.

8. Errege-erregina Katolikoen
erreinaldiko lurralde hedatzea
deskribatzeko gai da.

9. XVI. mendean, Amerika esplo-
ratzeko eta konkistatzeko egin
zen prozesua laburbiltzen ba-
daki.

10. XVI. mendeko hedatze ekonomi-
koa eta euskal lurraldeetan
izan zuen eragina ulertzeko gai
da. 

11. Errenazimentu eta Kontrarre-
forma garaian gertatutako al-
daketa sozialak eta kulturalak
aintzat hartzen ditu.

12. XVII. mendeko foru sistemen
ezaugarriak laburbiltzen ditu. 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. gai multzoa. Sustrai historikoak

gai multzoa1.
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1. unitatea. Historiaurrea eta Antzinaroa

unitatea

Historiaurrea eta Antzinaroa

1. Historiaurrea: Paleolitikoa, Me-
solitikoa, Neolitikoa eta Metal
Aroa.

2. Herri kolonizatzaileak: fenizia-
rrak, greziarrak eta kartagota-
rrak.

3. Erromatarrak iritsi aurreko he-
rriak: tartessostarrak, iberia-
rrak, zeltak, zeltiberiarrak, Eus-
kal Herriko lehen biztanleak.

4. Hispania erromatarra: lurral-
dea konkistatzea.

5. Erromatarren eragina Hispa-
nian: probintzia administrazioa
eta udal administrazioa.

6. Ekonomia, gizarte eta kultura
erromatarrak.

7. Ager vasconum eta saltus vasco-
num.

8. Ekonomia eta gizarte bisigo -
doak.

9. Kultura eta arte bisigodoak.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Historiaurreko eta Protohisto-
riako azken etapei buruzko ar-
datz kronologikoa eta iruzkina
lantzea.

2. Gezi paleolitiko baten irudiari
buruzko iruzkina egitea.

3. Hirigune erromatar bati buruz-
ko testuaren analisia eta iruzki-
na.

4. Bisigodoei buruzko testu bat
irakurri eta galdera batzuei
erantzun.

5. Erresuma bisigodoen ezauga-
rrien azterketa, irudi baten ana-
lisiaren bidez.

PROZEDURAK

1. Penintsulako hominizazio pro-
zesuaren ezaugarri nagusien
balioespena.

2. Neolitikoko aldaketa iraultzai-
leen inguruan gogoeta egiteko
jarrera.

3. Kultura metalurgikoen garran-
tzia ulertzea.

4. Kolonizatzaile feniziarren, gre-
ziarren eta kartagotarren bere-
zitasunak ezagutzeko gogoa.

5. Objektibotasuna, erromatarrak
Penintsulara iritsi aurreko he-
rrien azterketan.

6. Erromatarrek Penintsulako lu-
rraldea konkistatu zutenean be-
reizi ziren etapak identifikatze-
ko gogoa.

7. Jarrera kritikoa, administrazio
erromatarrak Penintsulan hartu
zuen indarraren aurrean.

8. Hispania erromatarrean gara-
tutako jarduera ekonomiko na-
gusiak ulertzeko gogoa.

9. Ekonomia, gizarte, kultura eta
arte bisigodoaren ezaugarriak
ezagutzeko gogoa.

JARRERAK

1. Penintsulako hominizazio prozesuaren funtsezko ezau-
garriak azaltzea, eta Paleolitikoko aldien definizio ezau-
garriak ikertzea.

2. Neolitikoko aldaketa iraultzaileak zein izan ziren azal-
tzea.

3. Kultura metalurgikoak identifikatzea, eta haien ga-
rrantziaren berri ematea.

4. Feniziarren, greziarren eta kartagotarren kolonizazioen
berezitasunak zehaztea.

5. Penintsulara erromatarrak iritsi aurreko herrien ezau-
garri nagusiak azal tzea.

6. Erromatarrek Penintsulako lurraldea konkistatzerako-
an bereizi ziren fase nagusiak identifikatzea.

7. Penintsulan eta Euskal Herrian erromatarrek izan zu-
ten eragina ikertzea..

8. Gizarte hispaniar-erromatarra bereizten duten ezauga-
rriak ezagutzea.

9. Hispania erromatarrean garatutako jarduera ekonomi-
ko nagusiak azal tzea.

10. III. mendeko krisia eta barbaroen inbasioek izan zuten
eragina ulertzea.

11. Ekonomia, gizarte, kultura eta arte bisigodoaren ezau-
garriak azaltzea.

1. Penintsulako hominizazio prozesuaren ezaugarriak
analiza tzeko gai da, horretarako Paleolitikoko aldien
ezaugarriak ikertuz.

2. Neolitikoko iraultzak identifika ditzake.
3. Badaki kultura metalurgikoak identifikatzen eta haien

garrantzia azaltzen.
4. Feniziarren, greziarren eta kartagotarren kolonizazioen

berezitasunak konparatzeko gai da.
5. Penintsulara erromatarrak iritsi aurreko herrien ezau-

garri nagusiak azter ditzake.
6. Erromatarrek Penintsulako lurraldea konkistatzerako-

an bereizi ziren fase nagusiak badakizki.
7. Penintsulan eta Euskal Herrian erromatarrek izan zu-

ten eraginaz jabetzen da.
8. Gizarte hispaniar-erromatarra bereizten duten ezauga-

rriak ezagutzen ditu.
9. Hispania erromatarrean garatutako jarduera ekonomi-

ko nagusiak badakizki.
10. III. mendeko krisia eta barbaroen inbasioek izan zuten

eragina ulertzen ditu.
11. Ekonomia, gizarte, kultura eta arte bisigodoaren ezau-

garriak identifika tzen ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1
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2. unitatea. Erdi Aroa

unitatea

Erdi Aroa2.

1. Musulmanak nagusi Penintsu-
lan.

2. Al-Andalusko bilakaera politi-
koa.

3. Al-Andalusko gizartea.
4. Penintsulako kristau erresuma

osatzea.
5. Konkista eta birpopulatzea.
6. Kantauri aldeko eta Pirinio al-

deko erresistentzia guneak.
7. Penintsulako hegoaldearen eta

ekialdearen konkista.
8. Kristau erresumen barne anto-

lamendua: ekonomia, gizartea
eta politika.

9. Kultur ondarea: Donejakue bi-
dea eta arte adierazpenak.

10. Behe Erdi Aroko erresuma his-
paniarretako instituzioen anto-
laketa.

11. Euskal lurren antolaketa Erdi
Aroan.

12. Bandoen arteko borrokak Eus-
kal Herrian.

KONTZEPTUAK

1. Gasteiz eta Gipuzkoa hartzeari
buruz Gaztelako Alfontso VII.ak
egindako kontaketaren iruzki-
na.

2. Bi mapa historikoren aldera-
tzea.

3. Bizkaiko foruari buruzko tes-
tuaren irakurketa eta horiei bu-
ruzko iruzkina.

4. Arte gotikoari eta Aragoiko ko-
roari buruzko iruzkina galderen
bidez.

PROZEDURAK

1. Musulmanek Penintsula kon-
kistatu zuten garaiko ezaugarri
nagusiak eta Al-Andalusko bi-
lakaera politikoa ezagutzeko in-
teresa.

2. Sentikortasuna, Al-Andalusko
kultur ondarearen diziplina
guztien garrantziaren aurrean.

3. Lurralde berriak birpopulatuz
eta okupatuz kristau erresumak
Penintsulan nola hedatu ziren
ezagutzeko interesa.

4. Jarrera kritikoa, Erdi Aroko es-
tamentu gizartearen aurrean.

5. Penintsulako kristau erresu-
men antolamendu politikoen
aniztasunaren balioespen posi-
tiboa.

6. Euskal lurralde bakoitzaren an-
tolaketa eredu propioa eta Gaz-
telako koroarekiko lotura poli-
tikoa identifikatzeko gogoa.

7. Euskal Herriko bandoen arteko
borroken ondorioz sortutako
indarkeriaren gaitzespena.

JARRERAK

1. Musulmanek Penintsula konkistatu zuten garaiko
ezaugarri nagusiak eta Al-Andalusko bilakaera politi-
koa azaltzea.

2. Al-Andalusko ekonomiaren funtsezko ezaugarriak eta
berezitasunak azaltzea.

3. Penintsulako kristau erresumen osaketa definitzen du-
ten ezaugarriak azter tzea.

4. Lurralde musulmanaren konkistaren bidez kristauei
hedatzeko aukera eman zieten egoerak adieraztea.

5. Erdi Aroko estamentu gizartea osatu zuten gizarte tal-
deak bereiztea.

6. Penintsulako kristau erresumen antolamendu politiko-
ak bereiztea eta konparatzea.

7. Erdi Aroko kultur ondare kristaua balioestea eta esti-
matzea.

8. Behe Erdi Aroko erresuma hispaniarretako instituzioen
antolaketaren ezaugarriak azaltzea.

9. Euskal lurren barne antolaketa eta Gaztelako koroare-
kin zuten harreman eredua ulertzea.

10. Euskal Herriko bandoen arteko borrokak deskribatzea.

1. Musulmanek Penintsula konkistatu zuten garaiko
ezaugarri nagusiak eta Al-Andalusko bilakaera politi-
koa deskribatzeko gai da.

2. Al-Andalusko ekonomiaren funtsezko ezaugarriak eta
berezitasunak azaltzen ditu.

3. Penintsulako kristau erresumen osaketa definitzen du-
ten ezaugarriak azaltzen ditu.

4. Lurralde musulmanaren konkistaren bidez kristauei
hedatzeko aukera eman zieten egoerak adierazteko gai
da.

5. Penintsulako kristau erresumen antolamendu politiko-
ak bereizteko eta konparatzeko gai da.

6. Erdi Aroko estamentu gizartea bereiztea.
7. Al-Andalusko kultur ondarea baloratzea.
8. Behe Erdi Aro garaian, erresuma hispaniarrek izan zi-

tuzten instituzioen antolaketaren ezaugarri nagusiak
identifika ditzake.

9. Euskal lurralde bakoitzaren antolaketa eredua eta Gaz-
telako koroarekin zuen lotura politikoa azaltzeko gai
da.

10. Euskal Herriko bandoen arteko borrokak azaltzeko gai
da.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

36 ©
 Ib

ai
za

ba
l A

rg
it

al
et

xe
a 

20
09

EDUKIAK
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3. unitatea. Aro Berritik Ilustraziora

unitatea

Aro Berritik Ilustraziora

44 ©
 Ib

ai
za

ba
l A

rg
it

al
et

xe
a 

20
09

KONTZEPTUAK

CONTENIDOS

ACTITUDES

1. Errege-erregina Katolikoen e-
rreinaldiko erakunde, erlijio eta
ekonomia indartzea.

2. XVI. mendean, Amerika esplo-
ratzeko eta konkistatzeko pro-
zesua.

3. Errenazimentu eta Kontrarre-
forma garaiko gizartea eta kul-
tura.

4. Felipe III.aren erreinaldiko kan-
po politika.

5. 1640ko krisia eta Olivaresen
gainbehera.

6. Karlos II.aren erreinaldia.
7. Foru sistemen berezko ezauga-

rriak eta errege aginpidearekin
zituzten tentsioak.

8. Karlos III.aren erreforma ilus-
tratuak.

EDUKIAK

1. Errege Katolikoen ezkontza po-
litikaren inguruko taula bat az-
tertzea eta iruzkina egitea.

2. Euskal lurraldeen merkataritza
garrantziari buruzko irudi baten
gaineko iruzkin kritikoa.

3. Moriskoen kanporatzeari bu-
ruzko mapa baten analisia eta
iruzkina.

4. Erregeak Gipuzkoari egindako
diru eskaera berriei buruzko
testu baten iruzkin kritikoa.

5. Euskal Ilustrazioak sustatutako
aurrerapen zientifikoari buruz-
ko irudi baten iruzkin kritikoa. 

PROZEDURAK

1. Errege-erregina Katolikoen e-
rreinaldian erakundea, erlijioa
eta ekonomia indartzeko bitar-
tekoak aintzat hartzea.

2. XVI. mendean, Amerika esplo-
ratzeko eta konkistatzeko pro-
zesuaren garrantzia eta balioa
aitortzea.

3. Karlos I.aren eta Felipe II.aren
erreinaldietako barne arazoei
buruzko jarrera kritikoa.

4. Errenazimentu eta Kontrarre-
forma garaiko gizartearen eta
kulturaren alderdi garrantzi-
tsuenei begirako arreta.

5. 1640ko krisia eta Olivaresen
gainbeherari buruzko jarrera
gogoetatsua.

6. Foru sistemen berezko ezauga-
rrien eta errege aginpidearekin
zituzten tentsioen gaineko ja-
rrera gogoetatsua.

7. XVIII. mendeko gizarte estamen-
talaren ezaugarrien inguruko
gogoetazko jarrera.

8. Karlos III.aren erreforma ilus-
tratuez kritikoki jabetzea.

9. Euskal eta espainiar Ilustrazio-
aren funtsezko ezaugarriak be-
reizteko interesa. 

JARRERAK

1. Errege-erregina Katolikoen lurralde hedatzea eta kanpo
politika ezagutzea.

2. XVI. mendean, Amerika esploratzeko eta konkistatzeko
egindako prozesua aztertzea.

3. Ekonomia hispaniarrak XVI. mendean izandako bilakae-
ra eta euskal lurraldeetan izandako eragina azaltzea.

4. Felipe III.aren erreinaldiko barne politika aztertzea.
5. 1640ko krisia ekarri zuten eragileak adieraztea.
6. Foru sistemen berezko ezaugarriak eta errege aginpi-

dearekin zituzten tentsioak azaltzea.
7. Literatura, pentsamendu eta arte barrokoaren funtsez-

ko oinarriak zerrendatzea.
8. Felipe V.aren eta Fernando VI.aren zentralizazio politi-

koaren ondorioak atzematea.
9. Karlos III.aren erreforma ilustratuak bereiztea.

10. Euskal eta espainiar Ilustrazioaren funtsezko ezauga-
rriak bereiztea.

1. Errege-erregina Katolikoen lurralde hedatzeaz eta kan-
po politikaz jabe tzen da.

2. XVI. mendean, Amerika esploratzeko eta konkistatzeko
egindako prozesua ulertzen du.

3. Ekonomia hispaniarrak XVI. mendean izandako bilakae-
ra eta euskal lurraldeetan izandako eragina ulertzeko
gai da.

4. Felipe III.aren erreinaldiko barne politikaz jabetzen da.
5. 1640ko krisiaren eragileak ezagutzen ditu.
6. Foru sistemen ezaugarriak eta errege aginpidearekin zi-

tuzten tentsioak laburtzeko gai da. 
7. Literatura, pentsamendu eta arte barrokoaren funtsezko

oinarriak ulertzeko gai da.
8. Felipe V.aren eta Fernando VI.aren zentralizazio politi-

koaren ondorioak modu kritikoan aintzat hartzen ditu.
9. Karlos III.aren erreforma ilustratuak ulertzen ditu. 

10. Euskal eta espainiar Ilustrazioaren funtsezko ezauga-
rriak laburbiltzeko gai da.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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HELBURU DIDAKTIKOAK KONTZEPTUZKO EDUKIAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Erregimen Zaharraren krisia2.
2

gai multzoa

4. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.
5. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK

1. Karlos IV.aren erreinaldiko go-
rabehera zailak aztertzea.

2. Frantziarekin egindako alian-
tzak deskribatzea.

3. Independentzia gerraren eta
iraultza liberalaren garrantzia
aztertzea.

4. Jose I.aren politikaren ezaugarri
nagusiak identifikatzea.

5. Cadizeko legediaren eta 1812.
urteko Konstituzioaren garran-
tzia ulertzea.

6. Fernando VII.aren eta abolutis-
moaren itzulera aztertzea.

7. Hirurteko liberalaren ezauga-
rriak deskribatzea.

8. Hamarraldi Gaitzesgarriko ara-
zo nagusiak identifikatzea.

9. Ondorengotzaren auziaren a-
rrazoiak aztertzea.

10. Amerikako kolonien indepen-
dentziaren arrazoiak, askapen
prozesua eta ondorioak zehaz-
tea.

11. Karlos IV.aren agintaldia eta
krisi absolutistaren hasiera er-
lazionatzea.

12. Frantziako iraultzak Euskal He-
rrian izandako eragina balora-
tzea.

13. Jose I.aren erregealdia Hego
Euskal Herrian aztertzea.

14. Gorteak eta Cadizko Konstitu-
zioak Euskal Herrian izan zuten
eragina deskribatzea. 

15. Fernando VII.aren erregealdia
Foruekin erlazionatzea.

16. Mugimendu karlistaren hasiera
ulertzea.

1. Frantziako iraultzaren eragina
Karlos IV.aren Espainian.

2. Frantziarekiko aurkaritza eta
aliantza politikak.

3. Independentzia gerraren eta-
pak.

4. Independentzia gerra eta siste-
ma forala.

5. Jose I.aren politikaren ezaugarri
nagusiak.

6. Cadizko legeak eta 1812ko
Konstituzioa.

7. Fernando VII.aren eta absolu-
tismoaren itzulera. 

8. Hirurteko liberala.eta Foruak.
9. Hamarraldi Gaitzesgarria eta

Foruak.
10. Erregetzaren ondorengotza

zela eta sortutako arazoa. eta
euskal eliteak.

11. Amerikako kolonien askapena-
ren arrazoiak, bilakaera eta on-
dorioak.

12. Iraultza liberalak eta Foru siste-
man izan zuten eragina.

13. Mugimendu karlistaren hasie-
ra.

1. Karlos IV.aren erreinaldiko ga-
rai zailak bereizteko gai da.

2. Frantziarekin egindako alian-
tzak ulertzen ditu,

3. Independentzia gerraren eta
iraultza liberalaren garrantzia
azaltzen badaki. 

4. Jose I.aren politikaren ezaugarri
nagusiak identifikatzeko gai da.

5. Fernando VII.aren eta abolutis-
moaren itzulera aztertzeko gai
da.

6. Hirurteko liberalaren ezauga-
rriak deskribatzeko gai da.

7. Hamarraldi Gaitzesgarriko ara-
zo nagusiak identifikatzen ditu.

8. Ondorengotzaren auziaren a-
rrazoiak aztertzeko gai da.

9. Amerikako kolonien indepen-
dentziaren arrazoiak, askapen
prozesua eta ondorioak zehaz-
teko gai da.

10. Karlos IV.aren agintaldia eta
krisi absolutistaren hasiera er-
lazionatzeko gai da.

11. Frantziako iraultzak Euskal He-
rrian izandako eragina balora-
tzeko gai da.

12. Jose I.aren erregealdia Hego
Euskal Herrian aztertzeko gai
da.

13. Gorteak eta Cadizko Konstitu-
zioak Euskal Herrian izan zuten
eragina deskribatzen du.

14. Fernando VII.aren erregealdia
Foruekin erlazionatzeko gai da.

15. Mugimendu karlistaren hasiera
ulertzen du.
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4. unitatea. Erregimen Zaharraren krisia

unitatea

Erregimen Zaharraren krisia

1. Frantziako Iraultzak Karlos IV.-
aren garaiko Espainian izan
zuen eragina.

2. Frantziarekiko aurkaritza eta
aliantza politikak.

3. Independentzia gerraren eta-
pak.

4. Jose I.aren politikaren ezaugarri
nagusiak.

5. Cadizko legeak eta 1812. urteko
Konstituzioa.

6. Fernando VII.aren eta absolu-
tismoaren itzulera.

7. Hirurteko liberala.
8. Hamarraldi Gaitzesgarria.
9. Erregetzaren ondorengotza zela

eta sortutako arazoa.
10. Amerikako kolonien askapena-

ren arrazoiak, bilakaera eta on-
dorioak.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Liberalismo iraultzailea zabal-
tzeko beldurrari buruzko testu
bat irakurtzea eta iruzkina egi-
tea.

2. Gerraren ondoriozko indarke-
riaren eta heriotzaren gaineko
irudi baten analisi kritikoa.

3. Erregimen Zaharra abolitu zu-
ten Cadizko legeei buruzko
iruzkin kritikoa.

4. Kolonien askapenari buruzko
irudien interpretazioa.

5. Kolonien askapenari buruzko
irudien interpretazioa.

PROZEDURAK

1. Frantziako Iraultzak Karlos IV.
aren garaian izan zuen eragina
ezagutzeko interesa.

2. Frantziarekiko aurkaritza eta
aliantza politikak aztertzeko ja-
rrera kritikoa.

3. Jose I.aren politikaren ezaugarri
nagusiak objektibotasunez az-
tertzeko jarrera.

4. Cadizko lege liberalak eta 1812-
ko Konstituzioa aintzat hartzea.

5. Fernando VII.aren eta absolu-
tismoaren itzulerari buruzko ja-
rrera kritikoa. 

6. Hirurteko liberalaren ezauga-
rriak ezagutzeko interesa.

7. Hamarraldi Gaitzesgarrian ger-
tatu ziren barne gatazkei buruz-
ko jarrera gogoetatsua.

8. Erregetzaren ondorengotza zela
eta sortutako arazoaren arra-
zoiak objektibotasunez azter-
tzeko jarrera.

9. Amerikako kolonien askapena-
ren arrazoiez, bilakaeraz eta on-
dorioez jabetzea.

JARRERAK

1. Frantziako Iraultzak Karlos IV.aren garaiko Espainian
izan zuen eragina aztertzea.

2. Frantziarekiko aurkaritza eta aliantza politikak deskri-
batzea.

3. Independentzia gerraren etapak identifikatzea.
4. Jose I.aren politikaren ezaugarri nagusiak bereiztea.
5. Cadizko legeen eta 1812ko Konstituzioaren garrantziaz

ohartzea.
6. Fernando VII.aren eta absolutismoaren itzuleraren

nondik norakoak azaltzea.
7. Hirurteko liberalaren ezaugarriak adieraztea.
8. Hamarraldi Gaitzesgarriko arazo nagusiak identifika-

tzea.
9. Erregetzaren ondorengotza zela eta sortutako arazoa-

ren arrazoi nagusiak aztertzea.
10. Amerikako kolonien askapenaren arrazoi nagusiak, bi-

lakaera eta ondorioak aipatzea.

1. Frantziako Iraultzak Karlos IV.aren garaiko Espainian
izan zuen eraginaz jabetzen da.

2. Frantziarekiko aurkaritza eta aliantza politikak ulertzen
ditu.

3. Independentzia gerraren etapak bereizteko gai da.
4. Jose I.aren politikaren ezaugarri nagusiak azaltzen ba-

daki.
5. Cadizko legeen eta 1812ko Konstituzioaren garrantzia

aintzat hartzen du.
6. Fernando VII.aren eta absolutismoaren itzuleraren

nondik norakoak ulertzen ditu.
7. Hirurteko liberalaren ezaugarriak laburbiltzeko gai da.
8. Hamarraldi Gaitzesgarriko arazo nagusiak zerrendatzen

ditu.
9. Erregetzaren ondorengotza zela eta sortutako arazoaren

arrazoiak azaltzeko gai da.
10. Amerikako kolonien askapenaren arrazoiez, bilakaeraz

eta ondorioez jabetzen da.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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5. unitatea. Erregimen Zaharraren krisia Euskal Herrian

unitatea

Erregimen Zaharraren krisia Euskal Herrian

1. Karlos IV.a eta krisialdi absolu-
tistaren hasiera.

2. Iraultza liberalak eta Foru siste-
man izan zuten eragina. 

3. Independentzia gerra eta Foru
sistema. 

4. Errestaurazioa. 
5. Fernando VII.aren erregealdia-

ren hasiera, absolutismora 
itzultzea. 

6. Fernando VII.a, hirurteko libe-
rala eta foruen abolizioa. 

7. Hamarraldi gaitzesgarria Eus-
kal herrian eta Foru sistemaren
leheneratzea.

8. Ondorengotzaren auzia eta
euskal eliteen jarrera hartzea.

9. Lehen karlistaldia eta euskal
lurraldeen nagusitasuna.

10. Maria Kristinaren erreginaor-
detza eta Foruen aurkakoak zi-
ren jarrera liberalei emandako
sostengua.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Frantses inbasioaren aurrean
euskal erresistentzia militarrari
buruzko testu baten analisia
eta iruzkina. 

2. Hirurteko liberalean izan zen
Foruen abolizioari buruzko
iruzkina, testuinguruan koka-
tzen laguntzen duten galderen
bidez.

3. Euskal Foru sisteman 1937ko
konstituzio liberalak izan zi-
tuen ondorioei buruzko iruzkin
kritikoa. 

4. Foru sistemaren desagerpena
arian-arian eragin zuen krisial-
di absolutistan giltzarri izan
zen Fernando VII.aren irudiaren
analisia.

PROZEDURAK

1. Sistema absolutistaren krisial-
diaren faseek Euskal Herrian
izan zuten garrantzia nabar-
mentzea. 

2. Erregimen Zaharraren eta Foru
sistemaren artean dagoen in-
brikazioaz jabetzea. 

3. Politika foralista-absolutista
eta liberalaren aurrean jarrera
kritikoa. 

4. Askatasunak eta berdintasuna
aldezten dituen sistema libera-
laren balioespena. 

5. Foru sistemaren bilakaera eza-
gutzeko interesa.

6. Lehen karlistaldian bi bandoen
motibazioen aurrean gogoeta
egitea. 

7. Gaur egungo sistema politikoe-
tan ondorioak dituzten ele-
mentu historikoekiko sentsibi-
litatea. 

JARRERAK

1. Karlos IV.aren erregealdia eta krisi absolutista erlazio-
natzea.

2. Iraultza frantsesak Euskal Herrian izan zuen eragina
baloratzea.

3. Garaiaren deskribapena egitea krisi ekonomiko, sozial
eta polikoa kontuan hartuta. 

4. Frantsesen aurkako gerrak eta mugimendu liberalaren
hasiera alderatzea.

5. Jose I.aren agintaldiak Hego Euskal Herrian izan zuen
eragina baloratzea.

6. Euskal Herrian Gorteek eta Cadizko Konstituzioak izan
zuten eragina interpretatzea. 

8. Fernando VII.aren agintaldiaren etapak eta Euskal He-
rriko Foruekin izan zuten zerikusia ulertzea. 

9. Mugimendu karlistaren hasiera aztertzea.

1. Karlos IV.aren erregealdia eta krisi absolutista erlazio-
natzeko gai da.

2. Iraultza frantsesak Euskal Herrian izan zuen eragina
baloratzeko gai da.

3. Garaiaren deskribapena egiten du krisi ekonomiko, so-
zial eta polikoa kontuan hartuta.

4. Frantsesen aurkako gerrak eta mugimendu liberalaren
hasiera alderatzeko gai da.

5. Jose I.aren agintaldiak Hego Euskal Herrian izan zuen
eragina baloratzen du.

6. Euskal Herrian Gorteek eta Cadizko Konstituzioak izan
zuten eragina interpretatzen daki.

7. Ondorengotzaren arazoaren ezaugarriak eta bi bando-
en arrazoiak labur azaltzeko gai da.

8. Fernando VII.aren agintaldiaren etapak eta Euskal He-
rriko Foruekin izan zuten zerikusia ulertzeko gai da. 

9. Mugimendu karlistaren hasiera aztertzeko gai da.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Estatu liberala 3

gai multzoa

1. Maria Kristinaren erreginaor-
detza garaiko gobernu modera-
tua aztertzea.

2. Lehen karlistaldiaren arrazoiak,
bilakaera eta bukaera azaltzea. 

3. Isabel II.aren erreinaldiko bila-
kaera politikoa azaltzea.

4. Biurteko progresistaren legedia
azaltzea.

5. Seiurteko iraultzailearen gara-
pena aztertzea.

6. Hirugarren karlistaldiaren gara-
pena azaltzea.

7. Lehen Errepublikaren bilakaera
aztertzea.

8. Klasetan banatutako gizartea-
ren eta langile mugimenduaren
sorrera azaltzea.

9. XIX. mendeko lehen erdialdeko
aldaketa kulturalaren garapena
deskribatzea.

10. Errestaurazioko sistema politi-
koa aztertzea.

11. Nazionalismoen garrantzia u-
lertzea.

12. Errestaurazioaren oinarri eko-
nomikoak (nekazaritza, meatza-
ritza eta industrializazioa)
azaltzea.

13. Alfontso XII.aren erreinaldia
eta Maria Kristinaren erregina-
ordetza aztertzea.

14. 1898ko krisiaren arrazoiak eta
eraginak aztertzea.

15. Errestaurazioaren krisia eta Al-
fontso XIII.aren erreinaldiaren
ezaugarriak azaltzea.

16. Primo de Riveraren Diktadura-
ren eta monarkiaren gainbehe-
ra azaltzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Maria Kristinaren erreginaor-
detza garaiko gobernu modera-
tua.

2. Lehen karlistaldia. 
3. Esparteroren erregeordetza.
4. Isabel II.aren erreinaldiko bila-

kaera politikoa.
5. Biurteko progresista.
6. Seiurteko iraultzailea.
7. Hirugarren karlistaldia.
8. Lehen Errepublikaren bilakae-

ra.
9. Aldaketa demografikoak eta

ekonomikoak.
10. Klasetan banatutako gizartea

eta langile mugimendua.
11. XIX. mendeko lehen erdialdeko

aldaketa kulturalak.
12. Errestaurazioko sistema politi-

koa.
13. Sistemaren kontrako oposizioa.
14. Nazionalismoak.
15. Errestaurazioaren oinarri eko-

nomikoak: nekazaritza, meatza-
ritza eta industrializazioa.

16. Gizartea eta kultura Errestaura-
zioan.

17. Alfontso XII.aren erreinaldia
eta Maria Kristinaren erregina-
ordetza.

18. 1898ko krisia: kolonietako ge-
rrak, erregenerazioa eta 98ko
belaunaldia.

19. Errestaurazioaren krisia: Al-
fontso XIII.aren erreinaldia.

20. Primo de Riveraren Diktadura:
estatu kolpea.

21. Erregimenaren bilakaera: mo-
narkiaren gainbehera.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. Maria Kristinaren erreginaor-
detza garaiko gobernu modera-
tua aztertzeko gai da.

2. Lehen karlistaldiaren arrazoiak,
bilakaera eta bukaera azaltzeko
gai da. 

3. Isabel II.aren erreinaldiko bila-
kaera politikoa aztertzeko gai
da.

4. Biurteko progresistaren legedia
azaltzeko gai da.

5. Seiurteko iraultzailearen gara-
pena aztertzeko gai da.

6. Hirugarren karlistaldiaren gara-
pena azaltzeko gai da.

7. Lehen Errepublikaren bilakaera
aztertzeko gai da.

8. Klasetan banatutako gizartea-
ren eta langile mugimenduaren
sorrera ulertzen ditu.

9. XIX. mendeko lehen erdialdeko
aldaketa kulturalaren garapena
deskribatzeko gai da.

10. Errestaurazioko sistema politi-
koa ulertzen du.

11. Nazionalismoen garrantzia
ulertzen du.

12. Errestaurazioaren oinarri eko-
nomikoak (nekazaritza, meatza-
ritza eta industrializazioa)
azaltzeko gai da.

13. Alfontso XII.aren erreinaldia
eta Maria Kristinaren erregina-
ordetza azaltzen ditu.

14. 1898ko krisiaren arrazoiak eta
eraginak ulertzen ditu.

15. Errestaurazioaren krisia eta Al-
fontso XIII.aren erreinaldiaren
ezaugarriak azaltzeko gai da.

16. Primo de Riveraren Diktadura-
ren eta monarkiaren gainbehe-
ra azaltzen ditu.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

6. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.

7. unitatea: Ikasten ikasteko gaitasuna. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. Informazioa tratatzeko eta tek-
nologia digitala erabiltzeko gaitasuna. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.

OINARRIZKO GAITASUNAK
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6. unitatea. Estatu liberala

unitatea

Estatu liberala

1. Maria Kristinaren erreginaor-
detza garaiko gobernu modera-
tua.

2. Maria Kristinaren erreginaor-
detzan progresistek egindako
ekintzak.

3. Lehen karlistaldia. 
4. Esparteroren erregeordetza.
5. Isabel II.aren erreinaldiko bila-

kaera politikoa.
6. Biurteko progresista.
7. Seiurteko iraultzailea. 
8. Hirugarren karlistaldia.
9. Lehen Errepublikaren bilakae-

ra.
10. Aldaketa demografikoak eta

ekonomikoak.
11. Klasetan banatutako gizartea

eta langile mugimendua.
12. XIX. mendearen lehen erdian

gertatutako aldaketa kultura-
lak.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Konstituzionalismo monarkikoa
ezartzeari buruzko testu bat ira-
kurtzea eta iruzkina egitea.

2. Karlistaldiko gatazkaren inguru-
ko irudien eta testuen arteko er-
kaketa egitea. 

3. Izaera demokratikoko lege testu
bat aztertzea eta interpretazioa
egitea.

4. XIX. mendeko azpiegituren gara-
penari eta industria aurrerape-
nei buruzko mapa bat aztertzea
eta interpretazioa egitea.

5. XIX. mendeko desamortizazioen
inguruko testu baten iruzkin kri-
tikoa egitea.

PROZEDURAK

1. Maria Kristinaren erreginaor-
detza garaiko gobernu modera-
tuaren alderdi politikoak objek-
tiboki aintzat hartzea.

2. Lehen karlistaldiaren jatorria,
bilakaera eta amaiera objekti-
botasunez aztertzea.

3. Esparteroren erregeordetzaren
ezaugarriak ezagutzeko intere-
sa.

4. Isabel II.aren erreinaldiko bila-
kaera politikoa ezagutzeko in-
teresa.

5. Biurteko progresistaren legeen
garrantziaz jabetzea.

6. Seiurteko iraultzailean bultza-
tutako demokrazia aintzat har-
tzea eta errespetatzea.

7. Hirugarren karlistaldiaren arra-
zoien eta bilakaeraren inguruko
gogoeta eta kritika.

8. Lehen Errepublikaren bilakaera
ezagutzeko interesa.

9. Klasetan banatutako gizartea-
ren eta langile mugimenduaren
sorrerarekiko jarrera kritikoa.

10. XIX. mendearen lehen erdian
gertatutako aldaketa kultural
nagusiak ezagutzeko interesa.

JARRERAK

1. Maria Kristinaren erreginaordetza garaiko gobernu
moderatuaren alderdi politikoak aztertzea.

2. Maria Kristinaren erreginaordetzan, progresistek egin-
dako ekintzak deskribatzea.

3. Lehen karlistaldiaren jatorria, bilakaera eta amaiera
azaltzea.

4. Esparteroren erregeordetza garaiko ezaugarriak azter-
tzea.

5. Isabel II.aren erreinaldiko bilakaera politikoa azaltzea.
6. Biurteko progresistaren legeak zerrendatzea.
7. Seiurteko iraultzailearen garapena aztertzea.
8. Hirugarren karlistaldiaren arrazoiak azaltzea.
9. Lehen Errepublikaren bilakaera deskribatzea.

10. Aldaketa demografikoen eta ekonomikoen garrantzia
ezagutzea.

11. Klasetan banatutako gizartearen eta langile mugimen-
duaren sorrera aztertzea.

12. XIX. mendearen lehen erdian gertatutako aldaketa kul-
tural nagusiak adieraztea.

1. Maria Kristinaren garaiko gobernu moderatuaren al-
derdi politikoak aztertzen ditu.

2. Maria Kristinaren erreginaordetzan, progresistek egin-
dako ekintzak deskribatzen ditu.

3. CLehen karlistaldiaren jatorria, bilakaera eta amaiera
ulertzen ditu.

4. Esparteroren erregeordetza garaiko ezaugarriak azter-
tzeko gai da.

5. Isabel II.aren erreinaldiko bilakaera politikoa labur
azaltzeko gai da.

6. Biurteko progresistaren legeak zerrendatzen ditu.
7. Seiurteko iraultzailearen garapena aztertzen du.
8. Hirugarren karlistaldiaren arrazoiak azaltzen ditu.
9. Lehen Errepublikaren bilakaera deskribatzen du.

10. Aldaketa demografikoen eta ekonomikoen garrantzia
ezagutzen du.

11. Klasetan banatutako gizartearen eta langile mugimen-
duaren sorrera aztertzeko gai da.

12. XIX. mendearen lehen erdian gertatutako aldaketa kul-
tural nagusiak adierazteko gai da.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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7. unitatea. Errestaurazioa 

unitatea

Errestaurazioa 7.

1. Errestaurazioko sistema politi-
koa.

2. Sistemaren kontrako oposizioa.
3. Nazionalismoak.
4. Errestaurazioaren oinarri eko-

nomikoak: nekazaritza, meatza-
ritza eta industrializazioa.

5. Errestaurazioko gizartea eta
kultura. 

6. Alfontso XII.aren erreinaldia.
7. Maria Kristinaren erreginaor-

detza.
8. 98ko krisia: kolonietako gerrak,

erregenerazioa eta 98ko belau-
naldia.

9. Errestaurazioaren krisia: Al-
fontso XIII.aren erreinaldia.

10. Primo de Riveraren Diktadura:
estatu kolpea.

11. Diktaduraren arazoak eta erre-
gimena legezkotzeko saioak.

12. Erregimenaren bilakaera: mo-
narkiaren gainbehera.

1. Errestaurazio garaiko hautes-
kunde emaitzak aztertzea eta
iruzkina egitea.

2. 1917ko greba iraultzaileari bu-
ruzko testu baten iruzkina. 

3. Kubako gerrari buruzko mapa
bat aztertzea.

4. 1931n monarkiak izandako gain-
beherari buruzko testu bat ira-
kurtzea eta analisia egitea.

1. Errestaurazioko sistema politi-
koa ulertzea, Canovasen siste-
maren oinarriak azalduz.

2. Sistemaren kontrako joera po-
litikoak ezagutzeko interesa.

3. Nazionalismoen garrantziaz ja-
betzea.

4. Errestaurazioko ekonomiaren
oinarrien garrantziaz ohartzea.

5. Errestaurazioko erregimenaren
bilakaera ulertzea, Alfontso
XII.aren agintaldian hasi eta
Maria Kristinaren erreginaor-
detzara bitarte. 

6. 1898ko krisiaren arrazoiak eta
ondorioak aintzat hartzea.

7. Alfontso XIII.aren erreinaldiko
krisia ulertzeko interesa.

8. Primo de Riveraren estatu kol-
pearen arrazoiak eta bilakaera
era kritikoan aztertzeko jarrera.

9. Diktaduraren amaieraren bila-
kaera eta monarkiaren gainbe-
heraren arrazoiak aztertzeko ja-
rrera gogoetatsua eta kritikoa.

1. Errestaurazioko sistema politikoa aztertzeko gai da.
2. Sistemaren kontrako joera politikoak bereizten ditu.
3. Nazionalismoen garrantzia baloratzen du.
4. Errestaurazioko gizarte klaseak eta kulturan gertatuta-

ko aldaketa nagusiak ulertzen ditu.
5. Errestaurazioko gizarte klaseak eta aldaketa kulturalak

ezagutzen ditu.
6. Egoera ekonomikoa, soziala, politikoa eta militarra

identifikatzen ditu, Alfontso XIII.aren erreinaldiko kri-
sia hobeto ulertzeko.

7. 1898ko krisiaren arrazoiak eta ondorioak aintzat har-
tzen ditu.

8. Alfonso XIII.aren erreinaldiko krisia identifikatzen du.
9. Diktaduraren politika kritikoki baloratzeko gai da. 

10. Primo de Riveraren Diktaduraren kontrako joera inte-
lektualak eta politikoak bereizten ditu.

11. Diktaduraren amaieraren bilakaeraren eta monarkiaren
gainbeheraren arrazoiak ezagutzen ditu.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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KONTZEPTUAK

EDUKIAK

PROZEDURAK JARRERAK

HELBURU OROKORRAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1. Errestaurazioko sistema politikoa aztertzea.
2. Sistemaren kontrako joera politikoei behatzea.
3. Nazionalismoen garrantziaz ohartzea.
4. Errestaurazioko gizarte klaseak eta kulturan gertatuta-

ko aldaketa nagusiak nabarmentzea.
5. Errestaurazioko gizarte klaseak eta aldaketa kulturalak

ezagutzea.
6. Egoera ekonomikoa, soziala, politikoa eta militarra

identifikatzea, Alfontso XIII.aren erreinaldiko krisia ho-
beto ulertzeko.

7. 1898ko krisiaren arrazoiak eta ondorioak aintzat har-
tzea.

8. Alfonso XIII.aren erreinaldiko krisia identifikatzea.
9. Diktaduraren politika baloratzea kontuan izanda: terro-

rismoa, nazionalismoak eta Marokoko auzia.
10. Primo de Riveraren Diktaduraren kontrako joera inte-

lektualak eta politikoak bereiztea.
11. Diktaduraren amaieraren bilakaeraz jabetzea, eta mo-

narkiaren gainbeheraren arrazoiak ezagutzea.
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Aldaketa sozialak, II. Errepublika eta gerra zibila4.
4

gai multzoa

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Ekonomiaren bilakaera XIX.
mendean eta XX. mendearen
hasieran. .

2. Industria eta industria iraultza
berantiarra.

3. Koloniekin zituzten merkatari-
tza harreman pribilegiatuen
etena. 

4. Gizarte estamentaletik klaseen
gizartera. 

5. Emakumea eta honen aitorpen
soziala. 

6. Bizkaiaren industrializazioa.
7. Gipuzkoaren industrializazioa.
8. Errepublikaren sistema.
9. Behin-behineko gobernua.

10. Biurteko erreformista: nekaza-
ritzaren erreforma, erlijioaren
auzia, autonomiak, erreforma
militarra eta hezkuntzaren erre-
forma.

11. Eskuindarren biurtekoa: erre-
formismoaren kontrako politi-
ka.

12. Politika eskuindarraren erradi-
kalizazioa: 1934. urteko urriko
iraultza.

13. Errepublikaren kontrako kons-
pirazioa: gerra zibilaren hasiera

14. Aldaketa sozialak eta kultura-
lak: abangoardia artistikoak eta
emakumeen zeregina.

15. Estatu kolpetik gerra zibilera.
16. Gerraren nondik norakoak.
17. Alderdi bakoitzak nazioartean

izan zituen babesak eta lagun-
tzak.

18. Gerraren ondorioak.
19. Lehen euskal gobernu autono-

moa, erbestean.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. XIX. mendean eta XX. mendea-
ren hasieran Espainiako eko-
nomian eragina izan zuten ele-
mentuak ezagutzen ditu.

2. Espainiako industrializazio be-
rantiarraren ezaugarriak azal-
tzeko gai da..

3. Emakumearen egoera azaltzen
daki.

4. Euskal Herriko industrializazio-
aren bi ereduak azaltzen daki.

5. Erregimen errepublikarraren so-
rrera azaltzeko gai da.

6. 1931ko Konstituzioaren eta ne-
kazal erreformaren garrantzia
azaltzeko gai da.

7. Autonomi erkidegoen garape-
na azagutzen du.

8. Gobernu erreformatzailearen
krisiaren arrazoi bezala gizarte-
ko liskarrak eta ideologia es-
kuindarren antolaketa aztertze-
ko gai da.

9. 1934ko iraultza deskribatu eta
eskuindarren biurtekoaren bu-
kaerarekin erlazionatzeko gai
da.

10. Aldaketa sozial eta kulturalak
deskribatzen ditu, abangoardia
artistikoak eta emakumearen
papera baloratuz.

11. Bigarren Errepublikaren kon-
trako aldarrikapen militarra eta
ondorengo Espainiaren bana-
keta bi bandotan azaltzeko gai
da.

12. Gerra zibilaren faseak aztertze-
ko gai da.

13. Bi bandoen oinarri ideologiko-
ak aleratzeko gai da.

14. Lehen euskal gobernu autono-
moaren garapena aztertzen
daki.

15. Gerra zibilaren bukaera eta on-
dorioak azaltzeko gai da. 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

8. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia di-
gitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. Matematikarakoa.

9. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia di-
gitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. Matematikarakoa.

10. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia di-
gitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. Matematikarakoa.

OINARRIZKO GAITASUNAK

1. XIX. mendean eta XX. mendea-
ren hasieran Espainiako eko-
nomian eragina izan zuten ele-
mentuak ezagutzea.

2. Espainiako industrializazio be-
rantiarraren ezaugarriak azal-
tzea.

3. Emakumearen egoera azaltzea.
4. Euskal Herriko industrializazio-

aren bi ereduak azaltzea.
5. Erregimen errepublikarraren so-

rrera azaltzea.
6. 1931ko Konstituzioaren eta ne-

kazal erreformaren garrantzia
azaltzea.

7. Autonomi erkidegoen garape-
na azaltzea: Katalunia, Euskal
Herria eta Galizia.

8. Gobernu erreformatzailearen
krisiaren arrazoi bezala gizarte-
ko liskarrak eta ideologia es-
kuindarren antolaketa azter-
tzea.

9. 1934ko iraultza aztertzea eta
eskuindarren biurtekoaren bu-
kaerarekin erlazionatzea.

10. Aldaketa sozial eta kulturalak
deskribatzea, abangoardia ar-
tistikoak eta emakumearen pa-
pera baloratuz.

11. Bigarren Errepublikaren kon-
trako aldarrikapen militarra eta
ondorengo Espainiaren bana-
keta bi bandotan aztertu.

12. Gerra zibilaren faseak aztertu.
13. Bi bandoen oinarri ideologiko-

ak aleratu.
14. Lehen euskal gobernu autono-

moaren garapena aztertu.
15. Gerra zibilaren bukaera eta on-

dorioak azaldu.

88 IV. gai multzoa. Aldaketa sozialak, II. Errepublika eta gerra zibila
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8. unitatea. Gizartea XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran

unitatea

Gizartea XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran8.

1. Ekonomiaren bilakaera XIX.
mendean eta XX. mendearen
hasieran. 

2. XIX. mendeko nekazaritza. 
3. Industria eta industria iraultza

berantiarra. 
4. Koloniekin zituzten merkatari-

tza harreman pribilegiatuen
etena. 

5. Bankuak eta Espainiako siste-
ma finantzarioaren osaketa. 

6. Espainiako populazioa eta bere
bilakaera. 

7. Gizarte estamentaletik klaseen
gizartera. 

8. Gizarte klaseak eta ezaugarriak. 
9. Emakumea eta honen aitorpen

soziala. 
10. Bizkaiaren industrializazioa.
11. Gipuzkoaren industrializazioa. 

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Sistema ekonomiko berriaren
parte den haurren lanari buruz-
ko testu baten analisia eta iruz-
kina egitea. 

2. Demografiari buruzko mapa
baten irakurketa arrazoitua egi-
tea. 

3. Arrantza jardueretan aldaketa
ekonomiko liberalak izan zi-
tuen eraginei buruzko iruzkin
kritikoa egitea.

4. Unitateko kontzeptuei buruzko
sintesia egitea, galdera motzen
bidez.

PROZEDURAK

1. Egitura estamentaletik klase
gizartera eman zen urratsaren
aldaketa sozialaren garrantzia
nabarmentzea. 

2. Ekonomia eta gizartearen arte-
ko elkar eraginaz ohartzea. 

3. Industrializazio prozesuaren
ondorioz gertatutako gizarte al-
daketen aurrean jarrera kriti-
koa. 

4. Banku sistemaren eta honek
garapen ekonomikoan izan
zuen eraginaren balioespena.

5. Klase gizartearen jatorria eta
honen osaketa ezagutzeko inte-
resa. 

6. Aztertutako aldian emakumeak
bizi duen egoerari buruz gogoe-
ta egitea. 

7. Euskal ekonomiaren industria-
lizazio eredu ezberdinak eta
hauek gizartean dituzten ondo-
rioak ezagutzeko interesa.

JARRERAK

1. XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran gertatutako
aldaketak labur azaltzea.

2. XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran Espainiako
ekonomian eragina izan zuten faktoreak deskribatzea. 

3. Espainiako industrializazio berantiarraren ezaugarriak
azaltzea.

4. Biztanlegoaren eta immigrazio mugimenduen garape-
na aztertzea.

5. XIX. mendean gertatutako aldaketa sozial nagusiak
azaltzea. 

6. Antolaketa sozial berria azaltzea kontuan hartuz gerta-
tutako aldaketa ekonomiko eta politikoak.

7. Emakumearen egoeraren azalpen laburra egitea.
8. Euskal Herriko industrializazio prozesua azaltzea.
9. Euskal Herriko industrializazioaren bi ereduak azal-

tzea.

1. XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran gertatutako
aldaketak labur azaltzeko gai da.

2. XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran Espainiako
ekonomian eragina izan zuten faktoreak deskribatzen
ditu. 

3. Espainiako industrializazio berantiarraren ezaugarriak
azaltzen ditu.

4. Biztanlegoaren eta immigrazio mugimenduen garape-
na aztertzeko gai da.

5. XIX. mendean gertatutako aldaketa sozial nagusiak
azaltzen ditu.

6. Antolaketa sozial berria azaltzea kontuan hartuz gerta-
tutako aldaketa ekonomiko eta politikoak deskribatze-
ko gai da.

7. Emakumearen egoeraren azalpen laburra egiteko gai
da.

8. Euskal Herriko industrializazio prozesua azaltzeko gai
da.

9. Euskal Herriko industrializazioaren bi ereduak azter-
tzeko gai da.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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9. unitatea. Bigarren Errepublika

Bigarren Errepublika

1. Errepublikaren sistema.
2. Behin-behineko gobernua.
3. Prozesu konstituziogilea: 1931-

ko Konstituzioa.
4. Biurteko erreformista: nekaza-

ritzaren erreforma, erlijioaren
auzia, autonomiak, erreforma
militarra eta hezkuntzaren erre-
forma.

5. Eskuindarren biurtekoa: erre-
formismoaren kontrako politi-
karen ezaugarriak. 

6. Politika eskuindarraren erradi-
kalizazioa: 1934. urteko urriko
iraultza.

7. Gobernuaren egonkortasunik
eza eta biurteko eskuindarraren
amaiera.

8. Herri Frontea: erreformak eta
gizarte gatazka.

9. Errepublikaren kontrako kons-
pirazioa: gerra zibilaren hasiera.

10. Aldaketa sozialak eta kultura-
lak: abangoardiak, kulturaren
zabaltzea eta emakumeen zere-
gina.

CONCEPTOS

1. Konstituzio errepublikazalea-
ren testua aztertzea eta iruzkina
egitea.

2. 1934ko greba iraultzaileak lu-
rraldez lurralde izan zuen eragi-
na agertzen duen mapa baten
iruzkina egitea.

3. Errepublikako politikari batek
egindako lanaren analisia egi-
tea.

4. Euskal estatutuaren bilakaerari
buruzko iruzkina egitea.

5. Errepublika garaian emakume-
ak administrazio publikoan
txertatzeari buruzko testu bat
irakurtzea eta iruzkina egitea.

PROCEDIMIENTOS

1. Errepublikaren sistema demo-
kratikoa ezartzeari buruzko iri-
tzi positiboa.

2. Errepublikak abian jarritako le-
hen ekimen erreformistak eza-
gutzeko interesa.

3. Prozesu konstituziogilearen ga-
rapena ulertzeko interesa, eta
1931ko Konstituzioaren ga-
rrantzia aintzat hartzea.

4. Nekazaritzaren erreforma Aza-
ñaren biurtekoaren neurri erre-
formista nagusietakoa izan zela
kontuan hartzea.

5. Gizarte gatazkari eta eskuina-
ren berrantolaketari buruzko
iritzi kritikoa.

6. 1934ko urriko iraultza ulertzeko
eta biurteko eskuindarraren
amaieran izan zuen eraginaz ja-
betzeko interesa.

7. Fronte Popularraren agintal-
diari buruzko iritzia.

8. Errepublikaren kontrako kons-
pirazioaren arrazoiei buruzko
jarrera kritikoa.

ACTITUDES

1. Erregimen errepublikazalea nola ezarri zuten azaltzea.
2. Errepublikak abian jarritako lehenengo ekimen errefor-

mistak balioestea.
3. 1931ko Konstituzioaren garran tzia deskribatzea.
4. Nekazaritzaren erreforma Azañaren biurtekoko neurri

erreformista nagusietakoa izan zela jabetzea.
5. Hezkuntzaren erreformaren garrantzia ulertzea.
6. Autonomiak sortzeko prozesua aztertzea, estatutu ka-

talanaren, euskaldunaren eta galiziarraren arteko be-
reizketa eginez.

7. Eskuineko eta ezkerreko alderdi politikoen berrantola-
keta prozesu nagusiak alderatzea.

8. Politika eskuindarraren erradikalizazioa aipatzea,
1934ko urriko iraul tzaren aurrekari izan zela kontuan
hartuta.

9. Fronte Popularraren agintaldian gizartean sortu zen
liskar giroa eta gobernuak egin zituen erreformak az-
tertzea.

10. Errepublikaren kontrako matxinadaren arrazoiak be-
reiztea, eta horiek aintzat hartzea.

1. Erregimen errepublikazalea nola ezarri zuten azaltzeko
gai da.

2. Errepublikak abian jarritako lehenengo ekimen errefor-
mistak balioesten ditu.

3. 1931ko Konstituzioaren garran tzia deskribatzeko gai
da.

4. Nekazaritzaren erreforma Azañaren biurtekoko neurri
erreformista nagusietakoa izan zela jabetzen da.

5. Hezkuntzaren erreformaren garrantzia ulertzeko gai da.
6. Autonomiak sortzeko prozesua aztertzeko gai da, esta-

tutu katalanaren, euskaldunaren eta galiziarraren arte-
ko bereizketa eginez.

7. Eskuineko eta ezkerreko alderdi politikoen berrantola-
keta prozesu nagusiak alderatzen ditu.

8. Politika eskuindarraren erradikalizazioa azaltzen du.
9. Fronte Popularraren agintaldian gizartean sortu zen

liskar giroa eta gobernuak egin zituen erreformak az-
tertzeko gai da.

10. Errepublikaren kontrako matxinadaren arrazoiak be-
reizten ditu.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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KONTZEPTUAK

EDUKIAK

PROZEDURAK JARRERAK

unitatea9.
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10. unitatea. Gerra zibila

unitatea

Gerra zibila

1. Estatu kolpetik gerra zibilera.
2. Gerraren nondik norakoak.
3. Alderdi bakoitzak nazioartean

izan zituen babesak eta lagun-
tzak.

4. Kanpaina militarrak eta iparral-
de industrialaren gainbehera. 

5. Espainia nazionalaren bilakae-
ra politikoa.

6. Espainia errepublikazalearen
bilakaera politikoa. 

7. Alderdi errepublikazalea defi-
nitzen duten ezaugarriak.

8. Alderdi nazionala definitzen
duten ezaugarriak.

9. Lehen euskal gobernu autono-
moa, erbestean.

10. Gerraren ondorioak.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Bi testu irakurriz, herritarren ar-
tean armak banatu zituztene-
koa aztertzea eta iruzkina egi-
tea.

2. Mapa bati buruzko iruzkina egi-
nez, 1939ko gatazkaren nondik
norakoa aztertzea. 

3. Taula bateko datuen inguruko
iruzkina eginez, gatazkak neka-
zaritza ekoizpenean izandako
eragina aztertzea.

4. Ardatz kronologiko bat eginez,
bilakaera politikoaren eta kan-
paina militarren arteko erkake-
ta egitea. 

5. Lehen euskal gobernu autono-
moaren sailei buruzko testu bat
irakurtzea eta analisia egitea.

PROZEDURAK

1. Erabaki intoleranteak eta faxis-
tak baztertzeko joera.

2. Gatazkak modu baketsuan eta
demokratikoan konpontzeko
joera.

3. Gatazkak nazioartean izan zuen
eragina aintzat hartzea.

4. Operazio militarretan iparral-
deko fronteak izandako gainbe-
heraren garrantzia aitortzea. 

5. Espainia errepublikazalean sus-
pertzen hasi zen iraultza eta
bata bestearen atzetik izandako
gobernu errepublikazaleak eza-
gutzeko interesa.

6. Espainia nazionalaren ezauga-
rri politikoak eta sozialak eza-
gutzeko interesa. 

7. Espainia errepublikazalearen
ezaugarri politikoak eta sozia-
lak aintzat hartzea.

8. Bi alderdien oinarri ideologiko-
ei begirako jarrera kritikoa.

9. Lehen euskal gobernu autono-
moaren herbesteratzeari buruz-
ko gogoetarako jarrera.

10. Gerraren ondorioei buruzko ja-
rrera kritikoa.

JARRERAK

1. Bigarren Errepublikaren aurka egindako altxamendu
militarra eta gerora Espainia bi alderditan banatu ze-
nekoa aztertzea.

2. Gerra zibilaren aldiak deskribatzea.
3. Alderdi bakoitzak izan zituen laguntzak atzematea.
4. Gerran iparralde industrialak izan zuen gainbehera

aintzat hartzea.
5. Bata bestearen atzetik izan ziren gobernu errepublika-

zaleen arteko desberdintasunak finkatzea.
6. Espainia nazionalaren ezaugarri politikoak eta sozialak

adieraztea. 
7. Espainia errepublikazalearen ezaugarri politikoak eta

sozialak adieraztea.
8. Bi alderdien oinarri ideologikoa alderatzea.
9. Lehen euskal gobernu autonomoaren lana aintzat

hartzea.
10. Gerraren amaiera eta haren ondorioak azaltzea.

1. Bigarren Errepublikaren aurka egindako altxamendu
militarra eta gerora Espainia bi alderditan banatu ze-
nekoa aztertzeko gai da.

2. Gerra zibilaren aldiak deskribatzen ditu.
3. Alderdi bakoitzak izan zituen laguntzak atzematen ditu.
4. Gerran iparralde industrialak izan zuen gainbehera

aintzat hartzen ditu.
5. Bata bestearen atzetik izan ziren gobernu errepublika-

zaleen arteko desberdintasunak deskribatzeko gai da.
6. Espainia nazionalaren ezaugarri politikoak eta sozialak

adierazteko gai da.
7. Espainia errepublikazalearen ezaugarri politikoak eta

sozialak adierazteko gai da.
8. Bi alderdien oinarri ideologikoa alderatzen ditu.
9. Lehen euskal gobernu autonomoaren lana aintzat

hartzen du.
10. Gerraren amaiera eta haren ondorioak azaltzeko gai da. 

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Frankismoa, Trantsizioa eta demokrazia 5.
5

gai multzoa

1. Frankismoaren oinarri ideolo-
gikoa, politikoa eta soziala eza-
gutzea.

2. Diktadura garaiko oposizio po-
litikoaren eta oposizioko
gainerako tal deen garrantzia
aintzat hartzea.

3. Frankismoak ondoren izan
zuen eragina interpretatzea. 

4. Francoren erregimenaren al-
dietan Hego Euskal Herriak
izandako bilakaera deskriba-
tzea eta aztertzea.

5. Euskal gobernua erbesteratua
egon zenean gertatutako alda-
keta politikoak eta sozialak az-
tertzea.

6. Frankismoak euskal kulturan
izandako eragin negatiboa az-
tertzea. 

7. Hego Euskal Herrian, Trantsi-
zioak izan zituen ezaugarriei
erreparatzea. 

8. Aldaketa sozio-ekonomikoen
bilakaera ulertzea.

9. Gernikako Estatutuaren onar-
pena aztertzea.

10. Trantsizioak izan zuen garran-
tzia eta hurrengo urteetan izan
zuen eragina aztertzea.

11. Espainiak Europar Batasunean
duen presentzia aztertzea.

12. Euskal Autonomi Erkidegoan
eta Nafarroan demokraziaren
garapenak izan duen eragina
baloratzea.

13. Euskal Autonomi Erkidegoko
eta Nafarroako aniztasun poli-
tikoa aztertzea.

14. Gaur egungo euskal kulturaren
produkzioa baloratzea.

HELBURU DIDAKTIKOAK

1. Aldeko baldintzak eta frankis-
moaren oinarriak.

2. Frankismoaren garapena.
3. Erregimenaren oposizioa.
4. Bilakaera soziokulturalak erre-

gimenean zehar.
5. Hego Euskal Herria Francoren

diktaduran zehar.
6. Trantsizioaren ezaugarriak.
7. Indar politikoak trantsizioan.
8. Bilakaera ekonomikoak.
9. Bilakaera soziokulturalak.

10. Trantsizioa Hego Euskal He-
rrian.

11. Sozialisten garaipena.
12. Diktaduraren gainbehera.
13. Gobernu sozialistaren bilakae-

ra eta gainbehera.
14. Alderdi Popularraren garaipe-

na. 
15. Sozialisten garaipena 2004ko

eta 2008ko hauteskundeetan.
16. Espainiaren kanpo politika: Eu-

ropar Batasuna.
17. Bilakaera soziokulturalak Es-

painian.
18. Demokraziaren finkapena Hego

Euskal Herrian.

KONTZEPTUZKO EDUKIAK

1. Frankismoaren oinarri ideolo-
gikoa, politikoa eta soziala eza-
gutzen ditu.

2. Diktadura garaiko oposizio po-
litikoaren eta oposizioko
gainerako tal deen garrantzia
aintzat hartzen ditu.

3. Frankismoaren ondorengo era-
gina ulertzen du.

4. Francoren erregimenaren al-
dietan Hego Euskal Herriak
izandako bilakaera deskribat-
zea eta aztertzea.

5. Euskal gobernua erbesteratua
egon zenean gertatutako alda-
keta politikoak eta sozialak az-
tertzeko gai da.

6. Frankismoak euskal kulturan
izandako eragin negatiboa az-
tertzeko gai da. 

7. Hego Euskal Herrian, Trantsi-
zioak izan zituen ezaugarriak
bereizten ditu. 

8. Aldaketa sozio-ekonomikoen
bilakaera ulertzeko gai da.

9. Gernikako Estatutuaren onar-
pena aztertzeko gai da.

10. Trantsizioak izan zuen garran-
tzia eta hurrengo urteetan izan
zuen eragina baloratzen ditu.

11. Espainiak Europar Batasunean
duen presentzia aztertzeko gai
da.

12. Euskal Autonomi Erkidegoan
eta Nafarroan demokraziaren
garapenak izan duen eragina
aztertzeko gai da.

13. Euskal Autonomi Erkidegoko
eta Nafarroako aniztasun poli-
tikoa aztertzeko gai da.

14. Gaur egungo euskal kulturaren
produkzioa baloratzen du.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

11. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia
digitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. 

12. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia di-
gitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. Matematikarakoa.

13. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia di-
gitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. Matematikarakoa.

14. unitatea: Ikasten ikastekoa. Norberaren autonomiarakoa. Zientzia eta teknologiarakoa. Informazioa tratatzeko eta teknologia di-
gitala erabiltzekoa. Hizkuntza-komunikaziorakoa. Herritartasunerakoa. Giza eta arte-kulturarakoa. Matematikarakoa.

OINARRIZKO GAITASUNAK
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11. unitatea. Francoren diktadura

unitatea

Francoren diktadura

1. Francoren diktaduraren aldeko
inguruabarrak.

2. Frankismoaren oinarrizko erre-
ferentziak.

3. Erregimenaren hasierako urte-
ak eta haren sendotzea.

4. Ekonomia egonkortzea eta ga-
ratzea.

5. Immobilismo politikoa.
6. Erregimen frankistaren krisia. 
7. Aldaketa soziokulturalak.
8. Francoren diktaduraren kontra-

ko mugimenduak.

1. Bi testu irakurriz, Espainia
NBEn sartu zen garaiari buruz-
ko iruzkina egitea.

2. Taula bateko datuen bitartez,
herritarren migrazio mugimen-
dua aztertzea. 

3. Lan egoerari buruzko testu bat
irakurtzea eta iruzkina egitea.

4. Elizaren jarreraren bilakaera
aztertzea.

5. Garapen ekonomikoarekin lo-
tutako mapa baten iruzkina egi-
tea. 

1. Frankismoaren lehen errefe-
rentziak bilatzeko interesa.

2. Frankismoaren oinarri ideolo-
gikoaren, politikoaren eta so-
zialaren azterketa kritikoa.

3. Frankismoaren hasierako urte-
en garrantzia ezagutzeko inte-
resa.

4. Erregimenaren oinarri diren
faktoreak ulertzeko gogoa.

5. Ekonomiaren garapen aldian
gertatzen diren aldaketa sozia-
lak eta ekonomikoak aintzat
hartzea.

6. Diktaduraren amaieran gerta-
tutako aldaketa soziokulturalak
ezagutzeko jakin-mina. 

7. Diktadura garaiko oposizio po-
litikoa eta oposizioko gainera-
ko taldeak modu kritikoan ain-
tzat hartzea.

8. Garai horretako egoeraren al-
deko sentikortasuna, ondoren-
go bilakaera historikoa azter-
tzeko.

1. Frankismoa sortzen lagundu zuten inguruabarrak be-
reiztea.

2. Frankismoaren oinarri ideologikoa, politikoa eta sozia-
la ezagutzea.

3. Frankismoaren hasierako urteek ondorengo bilakaeran
eragina izan zutela ulertzea.

4. Erregimenaren sendotzea eta oinarrian dituen faktore-
ak ikertzea.

5. Ekonomiaren garapen aldian gertatutako aldaketa po-
litikoak, sozialak eta ekonomikoak aztertzea.

6. Diktaduraren amaieran gertatutako aldaketa politiko-
ak, sozialak, ekonomikoak eta kulturalak atzematea. 

7. Oposizio politikoaren eta beste kontrako taldeen eki-
menak baloratzea.

8. Aldi historiko horrek Hego Euskal Herrian izandako al-
deak ezagutzea. 

1. Frankismoa sortzen lagundu zuten inguruabarrak be-
reizten ditu.

2. Frankismoaren oinarri ideologikoa, politikoa eta sozia-
la ezagutzen ditu.

3. Frankismoaren hasierako urteek ondorengo bilakaeran
eragina izan zutela ulertzea.

4. Erregimenaren sendotzea eta oinarrian dituen faktore-
ak ikertzeko gai da.

5. Ekonomiaren garapen aldian gertatutako aldaketa po-
litikoak, sozialak eta ekonomikoak aztertzeko gai da.

6. Diktaduraren amaieran gertatutako aldaketa politiko-
ak, sozialak, ekonomikoak eta kulturalak atzematen
ditu. 

7. Oposizio politikoaren eta beste kontrako taldeen eki-
menak baloratzen ditu.

8. Aldi historiko honek Hego Euskal Herrian izandako al-
deak ezagutzen ditu. 

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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KONTZEPTUAK

EDUKIAK

PROZEDURAK JARRERAK

11.
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12. unitatea. Francoren diktadura Euskal Herrian

unitatea

Francoren diktadura Euskal Herrian

1. Frankismoaren oinarri ideologikoak, politikoak eta so-
zialak ezagutzea Euskal Herrian izan zituen berezitasu-
nak kontuan hartuz. 

2. Frankismoaren lehen urteek Euskal Herrian izan zuten
eragina aztertzea.

3. Frankismoaren kontrako mugimenduen garapena eza-
gutzea. 

4. Euskal gobernuak erbestean egon zenean izan zituen
eragin politiko eta sozialak ezagutzea.

5. Langileen eta ezkerreko alderdien mugimenduak iden-
tifikatzea erregimenaren errepresioa kontuan hartuz.  

6. Garapen ekonomikoaren garrantzia eta oposizioan izan
zuen eragina baloratzea.

7. Diktaduraren amaieran sortu zen oposizio berriaren
eta erregimenaren gainbeheraren arteko erlazioa az-
tertzea. 

8. Frankismoak euskal kulturan izan zuen eragin negati-
boa ikertzea. 

1. Frankismoaren oinarri ideologikoak, politikoak eta so-
zialak ezagutzen ditu eta Euskal Herrian izan zituen be-
rezitasunak aztertzeko gai da.

2. Frankismoaren lehen urteek Euskal Herrian izan zuten
eragina aztertzen du.

3. Frankismoaren kontrako mugimenduen garapena eza-
gutzen du. 

4. Euskal gobernuak erbestean egon zenean izan zituen
eragin politiko eta sozialak aztertzeko gai da.

5. Langileen eta ezkerreko alderdien mugimenduak iden-
tifikatzen ditu erregimenaren errepresioa kontuan har-
tuz.

6. Garapen ekonomikoaren garrantzia eta oposizioan izan
zuen eragina baloratzen ditu.

7. Diktaduraren amaieran sortu zen oposizio berriaren
eta erregimenaren gainbeheraren arteko erlazioa az-
tertzeko gai da. 

8. Frankismoak euskal kulturan izan zuen eragin negati-
boa ikertzeko gai da.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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1. 

CONCEPTOS

1. 1. 

1. Frankismoaren oinarrizko aipa-
menak Euskal Herrian. 

2. Erregimenaren hastapenak eta
sendotzea.

3. Eusko Jaurlaritza herbestean. 
4. Egonkortzea, garapen ekono-

mikoa eta oposizioaren krisial-
dia.

5. Immobilismo politikoa. 
6. Erregimen frankistaren krisia.
7. Eraldaketa soziokulturalak.
8. Frankismoaren aurkako oposi-

zio mugimendu berriak eta bu-
ruzagi politiko berriak

9. ETA.
10. Diktaduraren gainbehera.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Diktaduraren lehenengo urteei
buruzko galdera orokorrak
erantzutea.

2. 1962 eta 1975 bitartean Espai-
nian eta Euskal Herrian PIBak
izan zuen bilakaeraren azter-
tzea, taula batetako datuen
arabera.

3. 1931 eta 1975 bitartean Euskal
Herriko jaiotze tasaren bilakae-
ra.

4. ETA eta FRAPeko kideen fusila-
menduengatik egin zen gaitzes-
pen manifestazio baten irudia-
ren iruzkina. 

PROZEDURAK

1. Frankismoaren oinarri ideolo-
gikoaren, politikoaren eta so-
zialaren analisi kritikoa. 

2. Frankismoaren lehenengo urte-
ek Euskal Herrian duten ga-
rrantzia ezagutzeko interesa. 

3. Ekonomiaren garapen aroan
ematen diren eraldaketa sozial
eta ekonomikoak balioestea
eta erregimenaren aurkako
oposizio mugimenduekin duen
erlazioa.

4. Diktaduraren amaieran Euskal
Herrian, garaiko eraldaketa so-
ziokulturalak ezagutzeko jakin-
mina.. 

5. Diktadura garaiko Euskal Herri-
ko oposizio politikoaren eta
beste oposizio taldeen balioes-
pen kritikoa. 

6. Sentsibilitatea aldi honen ego-
eraren aurrean ondoko bilakae-
ra historikoa analizatzeko. 

JARRERAK

12.
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13. unitatea. Trantsizioa

unitatea

Trantsizioa
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1. 

CONCEPTOS

1. 1. 

1. 1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

13.

1. Trantsizio garaiko faktoreak.
2. Monarkiaren ezartzea.
3. Erreforma politikoaren aldiak..
4. Erreferenduma eta hauteskun-

de orokorrak.
5. Konstituzioaren ezaugarri na-

gusiak.
6. Aldaketa ekonomikoak. 
7. Aldaketa sozialak eta kultura-

lak.
8. Trantsizioak Hego Euskal He-

rrian izan zituen ezaugarri bere-
ziak.

9. Aldaketa ekonomikoak, Hego
Euskal Herrian.

10. Gizartearen eta kulturaren bila-
kaera, Hego Euskal Herrian.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Testu iruzkin baten bitartez,
Suarezen gobernua aztertzea.

2. Testu bat irakurriz, Moncloako
Itunari buruzko iruzkina egitea. 

3. Mapa baten iruzkina eginez, es-
tatutu proiektua aztertzea.

4. Gernikako Estatutuaren ezau-
garri nagusiak ezagutzea.

5. PCE alderdia legeztatzeari bu-
ruzko testu bat irakurtzea.

PROZEDURAK

1. Trantsizio garaiaren garrantzia
aintzat hartzea.

2. Aldi horretako hainbat indar
politiko ezagutzeko jakin-mina.

3. Trantsizio garaiko protagonis-
tek egindako lanari errepara-
tzea.

4. Konstituzioaren garrantzia his-
torikoa eta politikoa kontuan
hartzea.

5. Aldi horretako aldaketa ekono-
mikoak ulertzeko jakin-mina.

6. Hego Euskal Herriaren histo-
rian aldi horrek izandako ga-
rrantzia aintzat hartzea.

7. Hego Euskal Herriko trantsizio
garaiko ezaugarri nagusiak eza-
gutzeko interesa.

8. Aldi horretan, emakumeek egin-
dako lana ezagutzeko interesa.

9. Aldi historiko honen garrantzia
aintzat hartzea, eta horren gai-
neko sentikortasuna erakustea.

10. Herritarren borondatearen aur-
ka inposatutako balioak erabat
baztertzea. 

JARRERAK

1. Trantsizioa ahalbidetu zuten faktoreei errepara-
tzea.

2. Erreforma politikorako prozesua zehazten duten ezau-
garriak aztertzea.

3. Trantsizio garaiko gobernu guztiak bereiztea.
4. Konstituzioaren garrantzia aintzat hartzea.
5. Sistema demokratiko berriaren ezaugarriak aurreko

erregimenarenekin alderatzea eta azaltzea.
6. Aldaketa ekonomikoen eta soziokulturalen bilakaera

deskribatzea.
7. Trantsizio garaiko protagonista nagusiei erreparatzea.
8. Autonomia aurreko prozesua eta Gernikako Estatutua-

ren onarpena aztertzea.
9. Aldi horren garrantzia eta gaur egungo egoeran duen

eragina aintzat hartzea.
10. Aldi horretako gizarte eta kultura mugimenduen ga-

rrantzia modu kritikoan aintzat hartzea eta aztertzea. 

1. Trantsizio garaiko testuinguru politikoari, historikoari
eta soziokulturalari erreparatzeko gai da.

2. Sistema politikoaren aldaketari mesede egin zioten
faktoreak aintzat har tzen ditu.

3. Aldi horretako gobernu guztiak laburbiltzeko gai da.
4. Konstituzioaren ezaugarri nagusiak ezagutzen ditu.
5. Sistema demokratiko berriaren eta aurreko erregime-

naren arteko aldeak adierazten badaki.
6. Aldi horretako eraldaketa ekonomikoak aztertzeko gai

da.
7. Trantsizio garaiko protagonista nagusiak bereizten

ditu.
8. Hego Euskal Herriko autonomia aurreko prozesuaren

gainean gogoeta egiteko gai da, eta Gernikako Estatu-
tuaren ezaugarri nagusiak ezagutzen ditu.

9. Aldi horrek gaur egungo egoeran izandako ondorioak
aztertzen ditu.

10. Aldi horretako gizarte eta kultura mugimenduen ga-
rrantzia aintzat har tzeko gai da.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK

Gida DBHO2_eusk2.qxd:Gida DBHO2_eusk.qxd  2/9/09  15:26  Página 132



140

14

14. unitatea. Gaur egun

unitatea

Gaur egun
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1. 1. 1. 

1. 1. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

14.

1. Sozialisten garaipena.
2. Gobernu berriaren erreforma

politika.
3. Ekonomiaren erreforma eta erre-

forma horrek gizartean izan
zuen eragina.

4. Gobernu sozialistaren bilakae-
ra.

5. Sozialisten gainbehera.
6. Oposizioa berrindartzea.
7. Alderdi Popularraren garaipe-

na.
8. Sozialisten garaipena 2004 eta

2008an
9. Europar Batasunaren sorrera.

10. Hego Euskal Herrian autono-
mia erregimena instituzionali-
zatzea.

11. EAJren zatiketa.
12. Euskal estatutu prozesuaren

bilakaera.
13. Hego Euskal Herriko aniztasun

politikoa.
14. Euskal kulturaren ekoizpena

gaur egun.

KONTZEPTUAK

EDUKIAK

1. Europar Batasuna eraikitzeko
prozesua aztertzea, Europako
Erkidegoaren mapa baten bi-
dez.

2. Industriaren birmoldatzearen
ondorioak aztertzea, testu iruz-
kinaren bidez.

3. Espainiak NATOren barruan ja-
rraitzeko erreferendumaren e-
maitzen taula baten iruzkina
egitea eta aztertzea.

4. Euskal Autonomia Erkidegoko
politika eta gizarteari buruzko
galderei erantzutea.

5. Eskumenak Euskal Autonomia
Erkidegoari emateko arazoen
analisia egitea, prentsa albiste
baten irakurketaren bidez. 

PROZEDURAK

1. Garai hartan gertatu ziren alda-
keta politikoak eta ekonomiko-
ak aintzat hartzea.

2. Sozialisten legealdietan Espai-
niako demokraziak izan zuen
bilakaera ezagutzeko interesa. 

3. Garai hartako ekonomia gara-
pena ikasteko interesa.

4. Oposizioko alderdiek egindako
lana ezagutzeko interesa.

5. Garai hartan gertatutako gizar-
te aldaketei buruzko jarrera go-
goetatsua.

6. Espainiak Europar Batasunean
egindako bideari buruzko iritzi
objektiboa.

7. Hego Euskal Herrian demokra-
ziaren bilakaerak izandako
ezaugarri bereziei buruzko ja-
rrera adieraztea.

8. Hego Euskal Herriko aniztasun
politikoari buruzko jarrera go-
goetatsua. 

9. Euskal kulturak gaur egun be-
tetzen duen zeregina aintzat
hartzea.

JARRERAK

1. Gobernu sozialisten ezaugarri eta gertakari nagusiak
aztertzea.

2. Gobernu sozialistetan garatu zen Espainiako demokra-
ziaren bilakaera ezagutzea. 

3. Gobernu sozialistetan garatu zen ekonomiaren ezauga-
rriak deskribatzea.

4. Alderdi Polpularra boterera iristeak izan zituen eragi-
nak aztertzea.

5. Garai honetan gertatutako bilakera soziala identifika-
tzea.

6. Garai honetan gertatutako aldaketa kulturalak identifi-
katzea.

7. Espainia eta Europar Batasunarten arteko erlazioa az-
tertzea.

8. Demokraziaren bilakaerak Euskal Autonomia Erkide-
goan eta Nafarroako Foru Erkidegoan izandako ezau-
garriak deskribatzea.

9. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Er-
kidegoko aniztasun politikoa aztertzea.

10. Gaur egun euskal kulturak betetzen duen papera az-
tertzea.

1. Gobernu sozialisten ezaugarri eta gertakari nagusiak
aztertzeko gai da.

2. Gobernu sozialistetan garatu zen Espainiako demokra-
ziaren bilakaera ezagutzen du. 

3. Gobernu sozialistetan garatu zen ekonomiaren ezauga-
rriak deskribatzeko gai da. 

4. Alderdi Polpularra boterera iristeak izan zituen eragi-
nak aztertzeko gai da.

5. Garai honetan gertatutako bilakera soziala identifika-
tzen du.

6. Garai honetan gertatutako aldaketa kulturalak identifi-
katzeko gai da.

7. Espainia eta Europar Batasunarten arteko erlazioa az-
tertzeko gai da.

8. Demokraziaren bilakaerak Euskal Autonomia Erkide-
goan eta Nafarroako Foru Erkidegoan izandako ezau-
garriak deskribatzeko gai da.

9. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Er-
kidegoko aniztasun politikoa aztertzeko gai da.

10. Gaur egun euskal kulturak betetzen duen papera az-
tertzeko gai da.

HELBURU DIDAKTIKOAK EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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