
ibaizabal haur literatura

sail urdina   
+ 8 urte

sail gorria  
+6 urte

sail berdea  
+10 urte

diseinu berria

sail berria

• Estetika eta irudi  
    berrituak
• Gaikako ikonoak, eduki  
    eta genero literarioak  
    identifikatzeko

•  formatu karratua
•  letra lotua
•  letra larria

titulu
gehiago
hemen

eskuragarri:

GAURKOTASUNEZKO 
GAIAK

GENERO  
UGARI

HEZKUNTZA  
LITERARIOA

KULTURAREKIN  
ETA GIZARTEAREKIN 
KONPROMETITUTA

paper txoriak
hazita eta berrituta  

bilduma historikoa eta enblematikoa, etengabe eguneratzen eta aberasten dena

sail laranja  
+ 4 urte

ezagutu berrikuntza guztiak:

Hontzak ez-ez egin zuen hegoekin eta hegan 
irten zen. Bazuen hori egitea bainø gauza 
garrantzitsuagorik.
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hezkuntza
lehen 

dena emango dugu!

ibaizabal
lehen hezkuntza berria IBAIZABAL

ospatu
bizitza!



ibaizaballehen
hezkuntza

horma 
irudiak

arloak

pentsamenduaren kultura 
eta plangintza

idatzi eta ezabatu egin daiteke

pentsatzeko errutina 
eta trebezien 4 horma irudi 

eta kanbanerako 1 horma irudi

oinarrizko jakintzekin  
lotutako 4 horma irudi

arlo ugaritako mundu mailako 
erreferentzia handiak jasotzen 

dituen horma irudia

hezkidetza eta berdintasuna

lehen hezkuntzako 
hirugarren maila • Hiruhilekotan antolatuta

• 9 ikasteko egoera ikasturte osorako

ikaslearen liburuak

lengua castellana y literatura

matematika

La oferta de Lengua Castellana 
se completa con una antología 
pensada para desarrollar  
la educación literaria e iniciar 
el camino hacia la construcción 
de la identidad lectora. 

antología
• Un solo volumen para repasar 
  los contenidos todo el curso

• Páginas específicas de trabajo  
  con los ODS y la coeducación

cuaderno

jakintzak

oinarrizko

3matematika BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

jakintzak

oinarrizko

3ingurunearen 
ezaguera

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

MAT EMAT IKA SA
R

R
ER

A

3koadernoa
MATEMATIKA

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

INGURUNEA
REN 

EZ
AGUERA

SA
RR

ER
A

3koadernoa
INGURUNEAREN EZAGUERA

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

• Ikasturte osoan zehar edukiak  
  errepasatzeko liburu bakar bat

• GIHen eta hezkidetzaren inguruan  
  lan egiteko orrialde espezifikoak

• Ikasturte osoan zehar edukiak  
  errepasatzeko liburu bakar bat

• GIHen eta hezkidetzaren inguruan  
  lan egiteko orrialde espezifikoak

koadernoa

ingurunearen ezaguera

koadernoa

lizentzia 
digitala 

ikasleentzat

IK
USPUNTUPU

NTUETA
BIPUNTUETAABIAPUNTU

K
O

M
A

ET
ABORRAGOMA

ESALDIA
ETA

JAIALDIA

3euskara 
eta literatura

lehen
hiruhilekoa

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

FANFEST
IBAIZABAL

formatu 
berezia, 

handiagoa

10  
horma  
irudi

irakasleentzako materiala

irakasleentzako materiala

irakasleentzako materiala

Lizentzia digitala irakasleentzat

Lizentzia digitala irakasleentzat

Lizentzia digitala irakasleentzat

proposamen didaktikoa

proposamen didaktikoa

proposamen didaktikoa

material para el profesorado

Licencia digital para el profesorado

propuesta didáctica

Contiene propuesta  

trimestral de proyecto  

interdisciplinar

guztiontzat! 
Aniztasunaren trataerarako  

beste modu bat. 
Kontsultatu zure aholkulari komertzialari.

• Edukiontzi praktikoa, ikasturte osorako horma irudiekin

ikasgelarako materiala

• Ikasteko egoera pertsonalizagarriak html formatuan

• Ikaslearen liburuko faksimile bertsioa

• Ikasteko egoera bakoitzerako hasierako jolas interaktiboa

• Liburuko jarduera interaktibo guztiak

• Kanban interaktiboa

• Baliabideen bankua: audioak, diktaketak, abestiak,   
 animazioak, edukiarekin lotutako bideoak, dokumentuak...

• Hiruhileko bakoitzean, konpetentzietan oinarritutako  
 jolasa, ikasitako guztia errepasatzeko

• Iradokizun metodologikoak, edukien epigrafe bakoitzaren  
 baitan antolatuta

• Eta askoz gehiago!

• Programazioak

• Ebaluazioak

• Erantzunak

• Audioak

• Dokumentu didaktikoak

• Eta askoz gehiago!

fanfest digitala

web baliabideak
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K
O

M
A

ET
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JAIA
LDIA
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euskara eta literatura
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BIGARREN ZIKLOA
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FANFEST
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3euskara 
eta literatura

lehen
hiruhilekoa

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

FANFEST
IBAIZABAL

• Ikasturte osoan zehar  
  edukiak errepasatzeko  
  liburu bakar bat

• Aniztasunaren trataera:  
  sakontzeko eta   
  finkatzeko jarduerak

koadernoa
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E TA  

LI T ERAT URA

3koadernoa
EUSKARA ETA LITERATURA

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

jakintzak

oinarrizko

3euskara 
eta literatura

BIGARREN ZIKLOA
lehen hezkuntza

proposamen didaktikoa

matematika 3 le
he

n 
he

zk
un

tz
a

diziplina arteko  

proiektuaren hiruhileko  

proposamena biltzen du

proposamen didaktikoa

ingurunearen 

ezaguera 3 le
he

n 
he

zk
un

tz
a

proposamen didaktikoa

euskara  

eta literatura 3 le
he

n 
he

zk
un

tz
a

diziplina arteko  

proiektuaren hiruhileko  

proposamena biltzen du

diziplina arteko  

proiektuaren hiruhileko  

proposamena biltzen du

HANDITZEN,
HANDITZEN...

Hontzak ez-ez egin zuen hegoekin eta hegan 
irten zen. Bazuen hori egitea bainø gauza 
garrantzitsuagorik.
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