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0. unitatea. Zer ikasiko duzu?
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 6.-11. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna:
6.-11. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 6.-9. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 10.
eta 11. or.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Osasun Zientziak. Osasun Zientzien azterketa esparrua deskribatzea. Osasuna zaintzeko eta
gaixotasunei aurrea hartzeko
interesa.Osasun Zientziekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Fisika. Fisikaren azterketa esparrua deskribatzea. Fenomeno fisikoen azalpenekiko
interesa.

Fisikarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Ingurumen Zientziak. Ingurumen Zientzien azterketa esparrua deskribatzea. Ingurumena babestea
beharrezkoa dela ulertzeko
interesa.Ingurumen Zientziekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Teknologia. Teknologiaren azterketa esparrua deskribatzea. Teknologiaren azken
aurrerapenen berri izateko
jakin-mina.Teknologiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Ekonomia. Ekonomiaren azterketa esparrua deskribatzea. Sektore eta jarduera
ekonomikoak bereizteko
interesa.Ekonomiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Antropologia. Antropologiaren azterketa esparrua deskribatzea. Gizakien iraganaren berri
izateko eta historian zehar zer
bilakaera izan duten jakiteko
interesa.

Antropologiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Osasun Zientzien eta Fisikaren azterketa esparruak zein
diren jakitea. Osasun Zientziekin eta Fisikarekin zerikusia
duten lanbideak identifikatzea.

Osasun kontzeptua zer den eta botikak nork bere kabuz hartzea zergatik
ez den komeni azaltzea. Txertoen bidez aurrea har dakiekeen
gaixotasunen adibideak ematea. Elikadura egokia izateko neurriak
aipatzea eta ohitura osasungarrien zerrenda egitea.

Materia zer den definitzea, materiaren egoerak izendatzea eta egoera
batetik bestera nola igarotzen den azaltzea. Grabitate indarra zertan
datzan jakitea. Ostadarra zer den eta zergatik sortzen den azaltzea.

Ingurumen Zientzien eta Teknologiaren azterketa esparruak
zein diren jakitea. Ingurumen Zientziekin eta
Teknologiarekin zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Ekosistemak arriskuan jartzen dituzten giza jarduerak bereiztea eta
ekosistemak babesteko neurriak proposatzea. Elika kateen maila
guztiek garrantzia dutela ulertzea. Espezie bereko banakoen arteko
erlazioak izendatzea.

Iraganeko aurrerapen teknologikoak aipatzea. Tresnak erabileraren
arabera sailkatzea. Makina bakunak eta konplexuak bereiztea.

Ekonomiaren eta Antropologiaren azterketa esparruak zein
diren jakitea. Ekonomiarekin eta Antropologiarekin
zerikusia duten lanbideak identifikatzea.

Sektore ekonomikoak izendatzea eta sektore bakoitzari lotutako
lanbideen adibideak jartzea. Lehengaiak eta produktu landuak
bereiztea. Pobreziaren eta lehen sektorearen nagusitasunaren arteko
erlazioaz ohartzea. 

Paleolitoko eta Erdi Aroko bizimoduaren eta gaur egungo
bizimoduaren arteko desberdintasunez jabetzea. Norberaren herriko
ohitura bat azaltzea.
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Metodologia
Unitate honen xedea ikasleek Ingurunearen Ezaguera ira-
kasgaian ikasturtean zehar ikasiko dituzten gaiak aurkez-
tea da. Halaber, unitate honi esker, aurreko ikasturtean
ikasi ziren eta ikasturte honetan sakonduko diren zenbait
kontzeptu gogoratuko ditugu.
Unitatea lantzean, zientzietan jarduten duten profesionalek
egiten duten lanaren garrantzia nabarmendu behar da, gizar-
teak aurrera egin dezan laguntzen baitute.

Ikasle berriak badaude, ikastaldearen dinamikan azkar inte-
gratzen lagunduko dien giroa sustatu behar da.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Osasun Zien-
tziei, Fisikari, Ingurumen Zientziari, Teknologiari, Ekono-
miari eta Antropologiari buruzko hiztegia ezagutzea eta
zuzen erabiltzea.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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1. unitatea. Nutrizio funtzioa 
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 14.-17. eta 20.-23. or.
Matematikarako gaitasuna: 25. or
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 12.-
25., 28. eta 29. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 12., 13. eta 26.-29. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 12., 13. eta
24. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 18. eta 19. or
Ikasten ikasteko gaitasuna: 12., 13., 24. eta 27.-29. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 26.,
28. eta 29. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Digestio aparatuaren organoak zein diren eta zer funtzio duten
jakitea.

Digestio aparatuaren funtzioak eta zatiak identifikatzea.
Digestio prozesuaren substantziak non sortzen diren jakitea.

Arnasa aparatuaren organoak zein diren eta zer funtzio duten
jakitea.

Arnasa aparatuaren funtzioak eta zatiak identifikatzea.
Ezkerreko eta eskuineko biriken tamainaren arteko aldea
azaltzea.

Zirkulazio aparatua zer elementuk osatzen duten eta zer funtzio
duten jakitea.

Zirkulazio aparatuaren funtzioak eta zatiak identifikatzea.
Odolaren osagaiak funtzioaren arabera bereiztea.

Iraitz aparatuaren organoak eta horien funtzioak ezagutzea. Iraitz aparatuaren funtzioak eta zatiak identifikatzea. Izerdi
sistemaren funtzioa azaltzea.

Nutrizio funtzioaren aparatuen gaixotasun nagusiak zein diren
eta horiei aurre nola egin dakiekeen jakitea.

Nutrizio funtzioaren aparatuei eragiten dieten gaixotasunak
izendatzea. 

Elikadura nahasteak larriak direla ulertzea. Elikadura nahasteen ondorioak azaltzea.

Web orrietan sartzen jakitea. Web orri batean sartzea, helbidea idatziz nahiz bilatzaile baten
bidez.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Digestio aparatua eta
digestioa.

Digestio aparatuaren zatiak identifikatzea. Digestio prozesua
ulertzea.

Digestio prozesua ezagutzeko
jakin-mina.

Arnasa aparatua eta arnasketa. Arnasa aparatuaren zatiak identifikatzea. Arnasketa prozesua
azaltzea.

Arnasketa prozesua ezagutzeko
interesa.

Zirkulazio aparatua. Zirkulazio aparatuaren zatiak identifikatzea eta horien funtzioa
deskribatzea. Odol zirkulazioa azaltzea.

Zirkulazio aparatua eta
odolaren zirkulazioa ezagutzeko
interesa.

Iraitz aparatua. Iraitz aparatuaren zatiak identifikatzea eta horien funtzioa
deskribatzea. Izerdi guruinen funtzioa azaltzea.

Iraizketa prozesua ezagutzeko
jakin-mina.

Nutrizio funtzioaren
gaixotasunak.

Nutrizioan parte hartzen duten aparatuen gaixotasunak eta
horiei aurrea hartzeko modua identifikatzea.

Gaixotasunen prebentzioaren
garrantziaz ohartzeko gogoa.

Elikadura nahasteak. Elikagai gabeziak nahiz elikadura ohitura kaskarrek eragindako
elikadura okerraren ondorioak azaltzea.

Munduko elikagaien banaketa
desorekatuarekiko jarrera
kritikoa izatea eta dieta
orekatuak aintzat hartzea.

Web orriak eta bilatzaileak. Bilatzaileak zuzen erabiltzea, web orrietan sartzeko. Web orrietara sartzeko zer bide
dauden jakiteko interesa.
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Balioak
Nork bere burua zaintzea. Gure gorputza egoki garatze-
ko elikagai guztiez osaturiko elikadura izan behar dugula
ulertzea.
Justizia. Munduan gosea desagerraraztea eta guztiek eli-
kadura orekatua eduki ahal izatea pertsonen betebehar
morala dela ulertzea.

Metodologia
Unitate honek ez du zailtasun handirik, unitatearen edukiak
aurreko bi zikloetan landu baitira. Gainera, haurren espe-
rientziatik oso hurbil dagoen gaia da eta, horregatik, espe-
rientzia horretatik abiatu behar da ezagutzak zabaltzeko.
Odol zirkulazioaren funtzioak azaltzen hasteko, merkatue-
tako janari banaketarekin eta zabor bilketarekin konpara
daiteke zirkulazioa. 
Ohitura osasungarriak (hala nola higienea, ariketa fisikoa
edo elikadura orekatua) nutrizio funtzioari lotutako gaixo-
tasunen prebentziorako funtsezkoak direla nabarmendu.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Nutrizio fun-
tzioari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea.
Unitatean landutako kontzeptuak ulertzea, erlazionatzea
eta zehatz adieraztea.
Matematikarako gaitasuna. Erlazioak eratzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Nutrizio funtzioaren aparatuak, horiek osatzen dituzten
organoak eta horien funtzioak ezagutzea, baita sor daitez-
keen gaixotasun nagusiak eta horiei aurrea hartzeko
modua ere.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Web orrietan sartzen jakitea, helbidea idatziz nahiz bila-

tzaileen bidez.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak modu ego-

kian egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak era ego-

kian zabaltzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Pertsona guztiek elikadura nahikoa eta orekatua izate-

ko eskubidea dutela ulertzea.
• Lankidetza jokoak.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Ikasitako kontzep-
tuak marrazki batean adieraztea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta eza-

gutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala, 2. gaitasuna: Norberaren eta gai-

nerakoen informazioa aintzat hartzea, pertsonen arteko
harremanak hobetzeko.

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, kontzeptuak
lotzeko jarduerak proposatzen baititu. Hizkuntzarekin ere
badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatziz-
ko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri hauetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/00/animaciones/a_fc07
_00.html. Web orri honen bidez, dieta osasuntsuarekin
zerikusia duten hainbat alderdi landu daitezke.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3269 eta http://clic.xtec.
net/db/act_es.jsp?id=2029. Web orri hauetan, digestio apa-
ratuari buruzko hainbat jarduera daude.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1044. Web orri hone-
tan, nutrizio funtzioaren aparatuei buruzko hainbat jardue-
ra daude.
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1089. Web orri hone-
tan, ahoko higieneari buruzko hainbat alderdi lantzen dira.
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/00/animaciones/a_fc08
_00.html. Web orri honek osasunari buruzko hainbat alder-
di lantzeko aukera ematen du.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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2. unitatea. Erlazio funtzioa 
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 34.-39. or.
Matematikarako gaitasuna: 32.-33. eta 41. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 30.-41.,
44. eta 45. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 30., 31. eta 42.-45. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 30., 31. eta 40.
or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 30., 31. eta 41. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 30., 31., 40. eta 43.-45. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 42.,
44. eta 45. or.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Kanpo eta barne estimuluak identifikatzea eta bereiztea. Estimuluak zer diren eta kanpo eta barne estimuluak zertan
bereizten diren azaltzea.

Zentzumen organoak zein diren eta zer zati eta funtzio dituzten jakitea. Organoak sailkatzea, zer zentzumeni dagozkien kontuan hartuta.

Nerbio sistemaren atalak eta funtzioak zein diren jakitea. Nerbio sistemak nola funtzionatzen duen jakitea. Zentzumen
nerbioen eta nerbio motorren arteko desberdintasuna azaltzea.

Lokomozio aparatuaren sistemak identifikatzea eta zer funtzio
duten jakitea.

Muskulu eta tendoi hitzak definitzea. Kartilagoen funtzioa
azaltzea.

Erlazio funtzioaren organoei eta sistemei zer gaixotasunek
eragiten dieten jakitea.

Erreumatismo eta miopia hitzak definitzea. Lokomozio
aparatuaren eta nerbio sistemaren gaixotasunen prebentziorako
neurriak aipatzea.

Gizakiak zer ahalmen eta muga dituen jakitea. Pertsona minusbaliatuek egunero zer arazori aurre egin behar
dieten azaltzea.

Eredu anatomikoak egiten ikastea. Hezur sistemaren eta muskulu sistemaren eredu anatomikoak osatzea.

Posta elektronikoko kontu bat sortzen jakitea. Posta elektronikoko doako kontu bat sortzea.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Zentzumenak. Estimulu motak bereiztea. Zentzumen organoak, horien
zatiak eta funtzioak identifikatzea.

Zentzumenen garrantzia aintzat hartzea
eta nola funtzionatzen duten jakiteko
interesa.

Nerbio sistema. Nerbio sistema zentralaren zatiak eta horien funtzioak
deskribatzea.

Nerbio sistemak nola funtzionatzen duen
jakiteko gogoa.

Nerbio sistema periferikoaren nondik norakoak azaltzea.

Lokomozio aparatua. Hezur sistemaren zatiak eta horien funtzioak
deskribatzea.

Gorputzeko hezurrak eta muskuluak
ezagutzeko interesa.

Muskulu sistemaren osaera eta funtzioa azaltzea.

Erlazio funtzioari eragiten
dioten gaixotasunak.

Erlazio funtzioari eragiten dioten gaixotasunak
deskribatzea eta horien prebentziorako neurriak
aipatzea.

Erlazio funtzioaren gaixotasunak
prebenitzen laguntzen duten osasun
ohiturak hartzea.

Minusbaliotasuna eta
norberaren autonomia.

Norberaren ahalmenak eta mugak ezagutzea. Norberaren ahalegina eta nork bere burua
gainditzeko ahalmena garrantzitsuak
direla ulertzea.

Eredu anatomikoak Eredu anatomikoak egitea. Giza gorputzaren egitura eta
funtzionamendua ezagutzeko jakin-mina.

Posta elektronikoa. Posta elektronikoko doako kontu bat sortzeko bete
behar diren urratsak azaltzea.

Posta elektronikoa komunikaziorako tresna
gisa aintzat hartzea.
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Balioak
Nork bere buruari eskatzea. Zailtasunen bat aurkituz
gero, amore ez ematea, eta horiek gainditzen ahalegintzea.
Enpatia. Pertsona minusbaliatuen tokian jartzeko gai iza-
tea, horien arazoak eta mugak ulertzeko.

Metodologia
Eredu anatomikoak erabili, zentzumen organoekin eta
hezur sistemekin nahiz muskulu sistemekin zerikusia duten
edukiak lantzeko. Eredurik ezean, eduki horiek irudikatzen
dituzten laminak edo marrazkiak erabili, haurrek edukiak
errazago ikas ditzaten. Unitatean ikasten diren hezurrak
eta muskuluak haurrek beren gorputzean aurkitzea ere
komeni da.
Garuna entzefaloaren zati bat dela garbi adierazi, eta
nabarmendu ez direla bi hitzak nahastu edo gauza bera
balira bezala erabili behar.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Erlazio funtzioa-
ri buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Unita-
tean landutako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea. 
Matematikarako gaitasuna. Sailkapenak egitea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Erlazio funtzioan parte hartzen duten organoak eta siste-
mak, horien funtzioak eta horiek izan ditzaketen gaixotasu-
nak nahiz gaixotasun horien prebentziorako neurriak eza-
gutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Posta elektronikoko kontuak sortzen jakitea.
• Giltza eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egi-

turatzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak era ego-

kian zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Arazoei aurre egitean horiek gainditzeko adorea eta

gogoa izatea.
• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Horma irudiak eta
eredu anatomikoak egitea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta eza-

gutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala; 3. gaitasuna: Pentsaerari kalte

egiten dioten egoera emozional negatiboak aurreikustea.

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, sailkapenak
egiteko jarduerak baititu. Plastika Hezkuntzarekin ere zeri-
kusia du, eredu anatomikoak egiteko jarduera proposatzen
baitu, eta baita Hizkuntzarekin ere, hiztegia aberasten eta
ahozko nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen
baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1055. Web orri hone-
tan, lokomozio aparatuari buruzko jarduerak daude.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 52.-55. or.
Matematikarako gaitasuna: 50., 51. eta 57. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna:
46.-57., 60. eta 61. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala
erabiltzeko gaitasuna: 46., 47. eta 58.-61. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 46., 47. eta
56. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 48. eta 49. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 46., 47., 56. eta 59.-61. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako
gaitasuna: 58., 60. eta 61. or.

3. unitatea. Ugalketa funtzioa 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Gorputzaren garapena. Bizitzaren etapak eta horien ezaugarriak
deskribatzea. Lehen eta bigarren mailako
sexu karaktereak identifikatzea.

Gorputzaren garapenaren eta bizitzaren
etapen berri izateko interesa.

Ugalketa aparatua. Ugalketa aparatu femeninoaren eta
maskulinoaren organoak eta horien
funtzioak identifikatzea.

Ugalketa aparatu femeninoaren eta
maskulinoaren berri izateko jakin-mina.

Giza ugalketa. Ernaltzearen, haurdunaldiaren eta
erditzearen etapak azaltzea.

Giza ugalketaren etapak bereizteko
interesa.

Ugalketa funtzioari loturiko gaixotasunak. Ugalketa aparatuetako organoei eragiten
dieten gaixotasunak identifikatzea eta
horien prebentziorako neurriak aipatzea.

Ugalketa aparatuen gaixotasunen
prebentziorako osasun ohiturak hartzea.

Pertsonen eskubideak eta betebeharrak. Gizon-emakumeek eskubide eta betebehar
berberak dituztela ulertzea.

Sexuarengatiko berdintasunik ezari buruz
jarrera kritikoa izatea.

Biztanleria piramideak. Biztanleria piramideak interpretatzea. Datuak adierazteko grafikoen
baliagarritasuna aintzat hartzea.

Posta elektronikoko kontaktuak. Kontaktuen zerrendari kontaktuak
gehitzeko bete beharreko urratsak
azaltzea.

Posta elektronikoa erabiltzeko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Bizitzaren etapak eta horien ezaugarriak ikastea. Bizitzaren etapa bakoitzaren ezaugarriak bereiztea.

Lehen mailako eta bigarren mailako sexu karaktereak
identifikatzea.

Sexu karaktereak sailkatzea, femeninoak ala maskulinoak eta lehen
mailakoak ala bigarren mailakoak diren kontuan hartuta.

Ugalketa aparatu femeninoa eta maskulinoa eta horien
funtzioak ezagutzea.

Ugalketa funtzioari lotutako zenbait organoren funtzioak azaltzea.

Giza ugalketaren etapak identifikatzea: ernaltzea,
haurdunaldia eta erdiltzea.

Ugalketa prozesuaren faseak ordenatzea.

Haurdunaldiaren hainbat une erakusten dituzten irudiak ordenatzea. 

Ugalketa aparatuari zer gaixotasunek eragiten dioten eta
aurrea nola har dakiekeen jakitea.

Infekzio genitalen prebentziorako neurriak aipatzea.

Pertsona guztiek eskubide eta betebehar berberak ditugula
ulertzea.

Azken mendean emakumezkoen lan egoera nola aldatu den ohartzea.

Biztanleria piramideak interpretatzen ikastea. Biztanleria piramideak egitea eta interpretatzea.

Posta elektronikoaren kontaktu zerrendan kontaktuak
gehitzen ikastea.

Mezu bat idaztea eta aurretik zerrendan gordetako kontaktuei
bidaltzea.
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Balioak
Berdintasuna. Emakumeak familian nahiz lan esparruan
gizonarekiko duen berdintasunik eza gaitzestea.

Metodologia
Gai honi buruz bigarren zikloan ikasitakoa gogoratuz hasi
eta, hortik abiatuta, unitatearen edukiak landu.
Eredu anatomiko bat edukiz gero, ugalketa aparatu mas-
kulinoa eta femeninoa nahiz haurdunaldi prozesua azaltze-
ko erabiltzea komeni da. Eredu anatomikorik ezean, lami-
nak edo irudiak erabiltzea gomendatzen da, haurrek
organoak erraz koka ditzaten eta organo horiek ugalketa
prozesuan  duten funtzioa hobeto uler dezaten. 
Edozein egoeratan pertsonak sexuaren arabera baztertzea
bidegabea eta funsgabea dela nabarmendu.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Ugalketa fun-
tzioari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea.
Erantzunak argudiatzea.
Matematikarako gaitasuna. Sailkapenak egitea. Grafiko-
ak interpretatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Giza garapenaren etapak, ugalketa aparatu femeninoa eta
maskulinoa, ugalketa prozesua eta ugalketa funtzioari era-
giten dioten gaixotasunak bereiztea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Posta elektronikoaren kontaktu zerrendari kontaktuak

gehitzea.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Sexua gorabehera, pertsona guztiek eskubide eta bete-

behar berberak dituztela ulertzea.
• Lankidetza jokoak.

Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Kontzeptuak sor-
men lan plastikoen bidez adieraztea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta eza-

gutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala, 4. gaitasuna: Emozio positiboak

eskolan ikasteko eta norberaren ongizaterako egokiak dire-
la ohartzea.

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, sailkapenak
egiteko eta grafikoak interpretatzeko jarduerak biltzen bai-
titu. Plastika Hezkuntzarekin ere zerikusia du, horma irudi
bat egiteko jarduera proposatzen baitu; eta baita Hizkun-
tzarekin ere, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko
adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri hauetara:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1044. Web orri hone-
tan ugalketa aparatu femeninoari eta maskulinoari buruz-
ko jarduerak daude.
http://www.educ.ar/educar/site/educar/Recursos%20Edu-
cativos/index.html (bilatzailean «fecundación humana»
idatzi eta emaitzen pantailan «La fecundación humana»
ikasgaian sartu). Web ori honetan, ernaltze prozesua ikus
daiteke.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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4. unitatea. Energia

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 64., 65., 68. -71. or.
Matematikarako gaitasuna: 66. eta 67. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 62.-73.,
76. eta 77. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 62., 63. eta 74.-77. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 62., 63. eta 72. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 73. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 62., 63., 72. eta 75.-77. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 74.,
76. eta 77. or.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Energia motak. Energia motak identifikatzea. Energia motak eta energiaren aldaketak
ikasteko jakin-mina.

Energiak zer aldaketa dituen azaltzea.

Energia iturri berriztagarriak eta 
ez-berriztagarriak.

Energia iturriak sailkatzea, berriztagarriak
edo ez-berriztagarriak diren kontuan hartuta.

Energia iturriek zer ezaugarri dituzten
jakiteko interesa.

Energia iturriei lotutako arazoak. Energia erabiltzeak ingurumenean zer
eragin duen deskribatzea.

Energia erabiltzeak ingurumenean duen
eraginaz ohartzea.

Berotegi efektuaren kausak eta ondorioak
identifikatzea.

Energia arduraz erabiltzea. Garapen iraunkorrerako neurri kolektiboak
eta banakako neurriak aipatzea.

Energia modu eraginkorrean erabili
beharra dagoela ulertzeko interesa.

Kontsumo arduratsua eta energia
aurreztea.

Produktuak fabrikatzean zenbat energia
kontsumitzen den identifikatzea.

Produktuak fabrikatzeko energia
xahutzeari eta langileak esplotatzeari
buruz jarrera kritikoa.

Eguzki sukaldea. Eguzki sukalde bat egitea. Energia berriztagarrien onurak balioestea.

Posta elektronikoen dokumentu erantsiak. Posta elektronikoko mezu batean
dokumentu erantsi bat txertatzea.

Posta elektronikoko mezuetan
dokumentuak eransten ikasteko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Energia zer den, zer energia mota dauden eta energia nola
aldatzen den jakitea.

Energia motak ezaugarrien bidez bereiztea.

Energia iturriak bereiztea eta iturri bakoitzak zer ezaugarri
dituen jakitea.

Energia iturriak zer diren azaltzea.

Energia iturriak sailkatzea, berriztagarriak edo ez-berriztagarriak
diren kontuan hartuta.

Energia iturriek ingurumenean zer eragin sortzen dituzten
jakitea.

Energia nuklearraren abantailak eta desabantailak aipatzea.

Energia berriztagarriek paisaian duten eragina deskribatzea.

Berotegi efektua azaltzea.

Garapen iraunkorra zer den ulertzea. Giza garapenaren eta energien erabilera lotzea.

Garapen iraunkorrak zer oinarri duen azaltzea.

Erabilera arrunteko produktuak fabrikatzeko zenbat energia
kontsumitzen den jakitea.

Eguneroko produktuak fabrikatzeko eta garraiatzeko
prozesuaren eskema irudiduna egitea. 

Eguzki sukalde bat egiten ikastea. Eguzki sukalde bat egitea eta sukalde arruntekiko zer abantaila
eta desabantaila dituen azaltzea.

Posta elektronikoko mezuetan dokumentuak eransten jakitea. Irudi bat erantsita duen posta elektronikoko mezu bat bidaltzea.
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Balioak
Erantzukizuna. Giza garapenak ingurumenari kalte larria
egin diezaiokeela eta, beraz, energia arduraz erabili behar
dugula ulertzea.
Arrazoizko kontsumoa. Kontsumoa gure beharretara
egokitzea eta giza eskubideak eta ingurumena errespetatu
gabe fabrikatzen diren produktuak baztertzea.

Metodologia
Unitatea lantzen hasteko, bigarren zikloan energia berriz-
tagarriei eta ez-berriztagarriei buruz ikasitako gogoratu. 
Energiaren aldaketei buruzko edukiak adibideen bidez
azaltzeko, ikasgelan zenbait esperimentu soil egin daitezke.
Esaterako, ikasgelara bi egur zati eraman, bata besteare-
kin igurztean berotu egiten direla egiazta dezaten; edo
lupa bat eraman, argia ere bero bihur daitekeela ikus deza-
ten.
Energia berriztagarriak eta ez-berriztagarriak azaltzeko
eta bereizteko, ikasleei pila bidezko kalkulagailu bat eta
eguzki bidezko beste bat erakutsi eta bakoitzaren abantai-
lak eta desabantailak deskriba ditzaten eska dakieke.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Energiari buruz-
ko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Unitatean lan-
dutako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea.
Matematikarako gaitasuna. Grafikoak interpretatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Zer energia mota dauden eta zer aldaketa dituzten jakitea.
Energia iturri berriztagarriak eta ez-berriztagarriak bereiztea.
Energia erabiltzeak ingurumenean duen eragina ulertzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Dokumentu erantsiak dituzten posta elektronikoko me-

zuak bidaltzea.

• Giltza eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak modu
egokian egituratzeko.

• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Energia modu eraginkorrean erabiltzeko erantzukizuna,

norberarena nahiz kolektiboa, hartzea.
• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Eguzki sukalde bat
egitea, material soilak erabiliz.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, grafikoak
interpretatzeko jarduera bat proposatzen baitu. Hizkuntza-
rekin ere badu zerikusia, hiztegia aberasten eta ahozko
nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.
Azkenik, Plastika Hezkuntzari ere lotuta dago, eguzki
sukaldea egitea proposatzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=1080. Web orri hone-
tan, energia elektrikoari buruzko hainbat jarduera daude.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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5. unitatea. Argia eta soinua 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Argia. Argia energia mota gisa identifikatzea. Argiak zer ezaugarri dituen ikasteko
interesa.

Argiaren ezaugarriak zerrendatzea eta azaltzea.

Argi iturriak eta gorputz ez-
argidunak.

Argi iturriak identifikatzea. Gorputz ez-argidunek argiak jotzen
dituenean zer jarrera duten jakiteko
interesa.Gorputz ez-argidunak sailkatzea, argiak jotzen

dituenean zer jarrera duten kontuan hartuta.

Argiaren islapena, xurgatzea
eta errefrakzioa.

Argiaren islapen, xurgatze eta errefrakzio
fenomenoak azaltzea.

Argiaren islapenak, xurgatzeak eta
errefrakzioak zer ondorio dituzten jakiteko
interesa.

Lente motak identifikatzea.

Soinua. Soinuaren ezaugarriak zerrendatzea eta azaltzea. Soinuak zer ezaugarri dituen jakiteko
interesa.

Oihartzunaren fenomenoa azaltzea.

Kutsadura akustikoa. Kutsadura akustikoa eta osasunari eragiten dizkion
kalteak identifikatzea.

Kutsadura akustikoarekiko jarrera
kritikoa.

Soinuaren hedapena. Soinuaren hedapenari buruzko esperimentuak egitea. Fenomeno fisikoak egiaztatzeko
esperimentuak egiteko interesa.

Irudiak gordetzeko karpetak. Irudiak gordetzeko karpetak sortzea. Karpetek dokumentuak txukun gordetzeko
balio dutela ohartzea.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Argi iturriak identifikatzea. Argi iturri naturalak eta artifizialak bereiztea.

Argiak zer ezaugarri dituen jakitea. Argiaren ezaugarriak eta propietateak identifikatzea.

Gorputz ez-argidunak bereiztea. Gorputzek argiak jotzen dituenean zer jarrera duten jakitea.

Argiaren islapen, xurgatze eta errefrakzio fenomenoak
identifikatzea.

Argiaren islapenaren eta koloreen arteko erlazioa azaltzea.

Argiaren errefrakzio fenomenoa azaltzea.

Lente motak marraztea.

Soinuak zer propietate dituen jakitea. Soinuaren propietateak identifikatzea eta azaltzea.

Soinua eta zarata bereiztea.

Zarata kutsadura gisa identifikatzea. Eguneroko bizitzan sortzen diren hotsak nola saihestu edo
murriz daitezkeen azaltzea.

Soinua bi ingurunetan nola hedatzen den egiaztatzea. Soinua bi ingurunetan nola hedatzen den  azaltzeko
esperimentuak egitea.

Aurkezpen batean erabiltzeko irudiak karpetetan biltzea. Aurkezpen bateko irudiak gordetzeko karpetak sortzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 84.-89. or.
Matematikarako gaitasuna: 91. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 82.-91.,
94. eta 95. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 82., 83. eta 92.-95. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 82., 83. eta 90. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 82. eta 83. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 82., 83., 90. eta 93.-95. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 92.,
94. eta 95. or.
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Balioak
Nork bere buruarekiko eta gainerakoekiko errespetua.
Sortzen ditugun soinuek inguruan ditugun pertsonei kalte
egin diezaieketela konturatzea.

Metodologia
Haurrentzat argia eta soinua fenomeno ezagunak izan
arren, horien zenbait ezaugarri ulertzea zaila gerta dakie-
ke. Horregatik, unitatea ahalik eta erarik praktikoenean
lantzea komeni da.
Kutsadura akustikoa murriztea garrantzitsua dela nabar-
mendu, bai osasunarentzat, bai gure inguruan bizi diren
pertsonak errespetatzeko.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Argiari eta soi-
nuari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea.
Matematikarako gaitasuna. Esperimentu zientifiko baten
urratsak interpretatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Argiaren eta soinuaren propietateak, argi iturriak eta gor-
putz ez-argidunak zer diren jakitea. Soinua eta zarata
bereiztea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Irudiak gordetzeko karpetak sortzea.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Eguneroko jardueretan sortzen dugun zarata murriztea,

ahal den neurrian.
• Lankidetza jokoak.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Kontzeptuak sor-
men lan plastikoen bidez adieraztea.

Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Askotariko arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 5. gaitasuna, Emozioak berriro

interpretatzea ahalbidetuko duten pentsamendu objektibo-
ak garatzea.

Diziplinartekotasuna
Unitate honetan landutako edukiek Hizkuntzarekin zeriku-
sia dute, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko
adierazpena hobetzen laguntzen baitute. Unitateak Mate-
matikarekin ere zerikusia du, esperimentu baten faseak
deskribatzea eskatzen baitu. Azkenik, Plastika Hezkuntza-
rekin ere badu lotura, jarduera batean horma irudia sor-
tzea proposatzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://clasedesexto0809.blogspot.com/2009/01/la-luz-y-el-
sonido-tema-de-c-medio.html. Web orri honetan argiari eta
soinuari buruzko edukiak lantzen dira.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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6. unitatea. Elektrizitatea eta magnetismoa 
Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 98., 99., 102. eta 103.
or.
Matematikarako gaitasuna: 104., 105. eta 107. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 96.-
107., 110. eta 111. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 96., 97. eta 108.-111. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 96., 97. eta
106. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 100., 101. eta 106. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 96., 97., 106. eta 109.-111. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 108.,
110. eta 111. or.

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Elektrizitatea. Gorputzak karga elektrikoaren arabera
sailkatzea.

Elektrizitatea zer den eta nola agertzen
den jakiteko interesa.

Materialak sailkatzea, isolatzaileak ala
eroaleak diren kontuan hartuta.

Zirkuitu elektrikoa. Zirkuitu elektriko baten osagaiak
identifikatzea.

Zirkuitu elektrikoek nola funtzionatzen
duten ikasteko gogoa.

Magnetismoa. Magnetismoaren eta eremu magnetikoen
fenomenoa azaltzea.

Magnetismoa eta eremu magnetikoak zer
diren jakiteko interesa.

Elektromagnetismoa. Elektrizitatearen eta magnetismoaren
arteko erlazioak azaltzea.

Elektromagnetismoarekiko eta bere
aplikazioekiko jakin-mina.

Ezbehar elektrikoen prebentzioa. Ezbehar elektrikoak saihesteko hartu
behar diren neurriak aipatzea.

Aparatu elektrikoak arduraz erabiltzeko
interesa.

Materialak eta elektrizitatea. Materialek elektrizitatearen eraginez
duten jokaerari lotutako esperimentuak
egitea.

Fenomeno fisikoak egiaztatzeko
esperimentuak egiteko interesa.

PowerPoint bidezko aurkezpenak. PowerPoint bidez, aurkezpena egitea. Ordenagailuko hainbat programa
erabiltzeko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Elektrizitatea zer den eta nola agertzen den jakitea. Elektrizitatea naturan nola agertzen den adieraztea.

Korronte elektrikoa zer den ulertzea. Gorputz eroaleak eta
gorputz isolatzaileak bereiztea.

Material eroaleen eta material isolatzaileen arteko
desberdintasuna azaltzea.

Zirkuitu elektrikoak zer diren eta zer osagai dituzten jakitea. Zirkuitu elektrikoen osagaiak bereiztea eta zer funtzio duten
azaltzea.

Elektrizitatearen efektuak identifikatzea. Eremu magnetikoa zer den azaltzea.

Lurreko magnetismoaren ondorioak deskribatzea.

Magnetismoa zer den eta eremu magnetikoak zer diren jakitea. Elektroimana zer den definitzea. 

Magnetismoaren eta elektrizitatearen arteko erlazioak
adieraztea.

Elektrizitatearekin zerikusia duten ezbeharrei aurrea hartzea
beharrezkoa dela jabetzea.

Ekaitz elektrikoa gertatuz gero, hartu beharreko neurriak
identifikatzea eta deskribatzea.

Elektrizitatearen eraginpean materialek duten jarrera
egiaztatzea.

Elektrizitatearen eraginpean materialek nola jokatzen duten
azaltzeko esperimentuak egitea.

PowerPoint bidez, aurkezpenak egiten ikastea. Elektrizitateari buruzko aurkezpena egitea, PowerPoint baliatuz.
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Balioak
Zuhurtzia. Aparatu elektrikoak arduraz erabili behar dire-
la ulertzea.

Metodologia
Ikasgelara material elektrikoa eraman (hala nola kableak,
bonbillak, pilak eta abar), elektrizitateari eta bere efektu
eta erabilerei buruzko edukiak lantzeko.
Imanak ere eraman, eta ikastaldean haiekin jokatu, zer
indar eragiten dituzten aztertzeko edo, burdinazko karra-
kaduren laguntzaz, imanen eremu magnetikoak nolakoak
diren ikusteko.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Elektrizitateari
eta magnetismoari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen
erabiltzea. Unitatean landutako kontzeptuak ulertzea eta
erlazionatzea.
Matematikarako gaitasuna.
• Eskemak aztertzea.
• Esperimentuak egitea eta emaitzak tauletan biltzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Elektrizitatea eta magnetismoa zer diren eta bien artean
zer erlazio dauden jakitea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• PowerPoint bidez, aurkezpenak egitea.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Ezbehar elektrikoen prebentzioan norberak duen eran-

tzukizunaz jabetzea.
• Lankidetza jokoak.

• Gatazkak konpontzea.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Unitatean landuta-
ko kontzeptuak marrazkien eta horma irudien bidez adie-
raztea. 
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 6. gaitasuna: Norberaren egoerak

eta nondik norakoak nahiz pertsonen artekoak era askota-
ko egoera emozionalekin lotzea.

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, esperimenta-
tzeko eta eskemak aztertzeko jarduerak baititu. Hizkun-
tzarekin ere zerikusia du, hiztegia aberasten eta adierazpena
hobetzen laguntzen baitu. Azkenik, Plastika Hezkuntzarekin
ere badu lotura, marrazteko eta horma irudi bat egiteko jar-
duerak proposatzen baititu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://www.educ.ar/educar/site/educar/Recursos%20Edu-
cativos/index.html (idatzi «magnetismo» hitza bilatzailean
eta, emaitzen pantailan, «Los campos magnéticos» izeneko
ikasgaia aukeratu). Web horri honetan, eremu magnetiko-
ei buruzko edukiak lantzen dira.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Makinak eta energia. Makinen erabilgarritasunaz jabetzea. Zer makina mota dauden, zertarako
erabiltzen diren eta nola funtzionatzen
duten jakiteko interesa.Makinak funtzionarazten dituzten energia motak azaltzea.

Makina bakunak eta
makina konplexuak.

Makina bakunak identifikatzea. Makina konplexuak zer mekanismok
eta operadorek funtzionarazten
dituzten jakiteko interesa.Makina konplexuak osatzen dituzten piezak eta osagaiak

deskribatzea.

Makinekin lan egitea. Artisautza produktuak eta produktu industrialak
bereiztea.

Produktu landuak egiteko moduak
ezagutzeko interesa.

Makinak erabiltzean hartu beharreko segurtasun neurriak
deskribatzea.

Makinak erabiltzeko arauak
errespetatzea.

Zientzia, teknologia eta
gizartea.

Aurrerapen zientifikoak eta teknikoak identifikatzea. Aurrerapen zientifikoen eta
teknologikoen berri izateko interesa.

Teknologia, gizartea eta ingurumena erlazionatzea. Aurrerapen zientifikoen eta teknikoen
banaketa desorekatuarekiko jarrera
kritikoa izatea.

Makinen eboluzioa. Denboran zehar makinak nola eboluzionatu duten eta
nola garatu diren azaltzea.

Iraganeko belaunaldiek teknologiaren
garapenari zer ekarpen egin dizkioten
aintzat hartzea.

PowerPoint diapositibak. PowerPoint bidezko aurkezpenetako diapositibetan irudiak
txertatzea.

Irudiez hornituriko aurkezpenak egiten
ikasteko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Makinak zer diren eta funtzionatzeko zer motatako energia
behar duten jakitea.

Makinak zer diren azaltzea.

Eskuzko idazmakinak zer energiak funtzionarazten dituen identifikatzea.

Makina bakunak eta makina konplexuak bereiztea. Bizikletaren osagaiak dagokien operadorearekin lotzea.

Egunean zehar erabiltzen diren makinen zerrenda osatzea, eta
bakunak ala konplexuak diren kontuan hartuta sailkatzea.

Makinak erabiltzeko segurtasun neurrien berri izatea. Makinen argibideak irakurtzea zergatik komeni den azaltzea.

Hainbat alorretako aurrerapen zientifikoak eta
teknologikoak ezagutzea.

Hainbat alorretako aurrerapen teknologikoen adibideak ematea.

Denboran zehar makinak hobetuz joan direla jabetzea. Historian zehar makinek izan duten bilakaerari buruzko ikerketa
egitea eta emaitzak ikastaldeari aurkeztea.

Hainbat materialez eraikitako zubien erresistentzia
egiaztatzea.

Bi zubi eraikitzea, bakoitza material batez, eta zenbat pisu jasan
dezaketen egiaztatzea. 

PowePointeko diapositibetan irudiak txertatzen jakitea. Irudiak dituzten diapositibez osatutako PowerPoint bidezko aurkezpen
bat egitea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 114.-119. or.
Matematikarako gaitasuna: 120. eta 121. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 112.-
123., 126. eta 127. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 112., 113. eta 124.-127. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 112., 113. eta
122. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 122. eta 123. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 112., 113., 122.  eta 125.-127. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 124.,
126. eta 127. or.

7. unitatea. Makinak eta aurrerapen teknikoak 
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Balioak
Sormena eta irudimena. Eguneroko bizimodua errazten
diguten asmakizunak eta makinak garatzeko arbasoek
egindako ekarpenak aintzat hartzea.
Justizia eta berdintasuna. Planetako herrialde askok
atzerapen teknologikoa dutela ulertzea, bertako biztanle-
ek guk ditugun aurrerapenak ez dituztelako.

Metodologia
Makina bakunen eta makina konplexuen arteko desberdin-
tasunak nabarmentzeko, ikasgelara guraizeak, zulatzeko
eskuzko makina bat eta zulatzeko makina elektriko bat
eraman. Makinek historian zehar izan duten bilakaera
azaltzeko ere erabil daitezke zulatzeko bi makinak.
Edozein makina erabiltzean, kontuan hartu beharreko
segurtasun neurriak nabarmentzea komeni da.
Aurrerapen zientifikoei eta teknikoei buruzko atala lantzen
hasi baino lehen, azken mendean medikuntzan, garraioan
edo komunikabideetan egindako lorpenei buruz dakitena
esan dezaten eskatu haurrei. Herrialde askotan ia teknolo-
giarik ez dutela eta, ondorioz, garatzeko aukerarik ez dute-
la eta munduko gainerako herrialdeak baino egoera oke-
rragoan daudela gogorarazi.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Makinei eta
aurrerapen teknikoei buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen
erabiltzea. Erantzunak arrazoitzea.
Matematikarako gaitasuna. Irudiak aztertzea eta azter-
keten ondorioak ateratzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Zer motatako makinak dauden jakitea eta garapenak gure
eguneroko jardueretan zer garrantzi duen ulertzea. Azken
aurrerapen zientifikoen eta teknologikoen berri izatea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• PowerPointeko diapositibetan irudiak txertatzea.

• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Guztiok aurrerapen zientifikoak eta teknologikoak balia-

tzeko eskubide bera dugula onartzea.
• Lankidetza jokoak.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Unitatean landuta-
ko kontzeptuak marrazkien eta horma irudien bidez adie-
raztea. 
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikasketa.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 7. gaitasuna: Emozio eta egoera

emozional konplexuak ulertzea (esker ona, jeloskortasuna,
gorrotoa eta abar).

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, irudiak azter-
tzeko jarduera  biltzen duelako. Plastika Hezkuntzarekin ere
badu lotura, marrazkiak eta horma irudiak egitea proposa-
tzen baitu. Azkenik, Hizkuntzarekin ere zerikusia du, hizte-
gia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko adierazpena
hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/02/animaciones/a_fc20
_00.html. Web ori honetan, makinei eta asmakizunei bu-
ruzko hainbat jarduera daude.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina



8. unitatea. Espainiako erliebea, klima eta ibaiak 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Espainiako erliebea. Espainiako erliebearen elementuak
identifikatzea.

Espainiako erliebea ezagutzeko jakin-
mina.

Espainiako klima. Espainiako klimak kokatzea: ozeanikoa,
mediterranearra, mendikoa eta
subtropikala. 

Espainian zer klima dauden eta bakoitzak
zer landaredi bereizgarri duen jakiteko
interesa.

Klima mota bakoitzaren ezaugarriak eta
landaredia identifikatzea.

Espainiako ibaiak. Espainiako isurialde hidrografikoak
bereiztea.

Espainiako ibaiak ezagutzeko interesa.

Isurialde bakoitzeko ibai nagusiak
identifikatzea.

Ingurune naturala babestea: basozainak. Basozainek zer lan egiten duten jakitea
eta ingurune naturala babestea
garrantzitsua dela ulertzea.

Ingurumena errespetatzeak eta babesteak
duen garrantziaz kontzientzia hartzea.

Klimagramak. Klimagramak egitea eta interpretatzea. Klimagramak egiten ikasteko jakin-mina.

Diapositiben animazioak. PowerPointeko diapositibetan animazioak
txertatzea.

PowerPointeko diapositibetan animazio
efektuak sartzeko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Espainiako erliebearen formak bereiztea. Espainiako erliebearen formak identifikatzea.

Espainiako artxipelagoak aipatzea eta bakoitzaren uharteak
izendatzea.

Espainiako klimak identifikatzea. Espainiako artxipelagoen berezko klimak bereiztea eta
deskribatzea.

Espainiako zona klimatikoak mapa batean koloreztatzea.

Klima bakoitza dagokion landaredia bereizgarriarekin lotzea.

Espainiako isurialde hidrografikoak eta isurialde bakoitzeko ibai
nagusiak zein diren jakitea.

Espainiako mapa batean ibai nagusiak kokatzea.

Espainiako isurialde hidrografiko handiena identifikatzea.

Ingurune naturala babestea beharrezkoa dela ulertzea. Naturan gaudenean bete beharreko hamar arau prestatzea.

Klimagramak egiten ikastea. Bi klimagrama egitea eta bakoitza zer motatako klimari
dagokion zehaztea.

PowerPointeko diapositibetan animazioak txertatzen jakitea. PowerPoint bidezko aurkezpena egitea, diapositibetan animazio
efekturen bat txertatuta.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 130.-133. or.
Matematikarako gaitasuna: 134.-137. eta 139. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 128.-
139., 142. eta 143. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 128., 129. eta 152.-145. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 128., 129. eta
140.-142. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 138. or. 
Ikasten ikasteko gaitasuna: 128., 129., 138. eta 141.-143. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 140.,
142. eta 143. or.
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Balioak
Ingurumena errespetatzea eta babestea. Ekosistemak
babestea garrantzitsua dela ulertzea: basozainen lana ain-
tzat hartzea eta ingurune naturalean errespetuz jokatzea.

Metodologia
Unitate hau lantzeko mapa fisikoen horma irudiak erabil-
tzea oso lagungarria izango da. Haurrek, banaka, Espainia-
ko erliebearen elementu nagusiak eta ibai nagusiak koka
ditzaten saiatu. Ondoren, mapa mutuak erabil daitezke,
ezagutzak finkatzeko.
Klimari buruzko edukiak lantzen hasteko, ikastetxea dago-
en tokiaren berezko klima oinarritzat hartu. Ondoren,
Espainiako gainerako klimen ezaugarriak azaldu.
Herri edo eskualde jakin bateko klima aztertzeko klimagra-
mek duten garrantzia nabarmendu.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Espainiako geo-
grafia fisikoari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabil-
tzea. Unitatean landutako kontzeptuak ulertzea eta erlazio-
natzea.
Matematikarako gaitasuna. Mapak aztertzea, eta konpa-
raketak eta sailkapenak egitea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Espainiako erliebearen, hidrografiaren eta klimaren berri
izatea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• PowerPoint bidezko aurkezpen bateko diapositibetan ani-

mazioak txertatzea.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.

• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Naturan gaudenean erantzukizunez jokatzea.
• Lankidetza jokoak.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Kontzeptuak sor-
men lan plastikoen bidez adieraztea.
• Gatazkak konpontzea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta eza-

gutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala.

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, unitatean
zehar ikasleek mapak aztertu, konparazioak egin eta sailka-
penak osatu behar baitituzte. Halaber, Plastika Hezkuntza-
rekin lotura du, horma irudi bat egiteko jarduera proposatzen
baitu. Azkenik, Hizkuntzarekin ere zerikusia du, hiztegia abe-
rasten eta adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm. Web
orri honetan, Espainiako erliebeari eta ibaiei buruzko hain-
bat jarduera daude. 

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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9. unitatea. Espainiako biztanleria 
eta antolakuntza politikoa 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Espainiako biztanleria. Herrialde bateko biztanleria baldintzatzen
duten eragileak identifikatzea.

Espainiako biztanleriak zer ezaugarri
dituen eta azken mendean zer bilakaera
izan duen jakiteko interesa.

Espainiako biztanleriaren ezaugarriak eta
banaketa azaltzea. 

Espainiako ekonomia. Hiru sektore ekonomikoetan biztanleria
aktiboaren banaketak zer bilakaera izan
duen azaltzea.

Espainian ekonomia sektoreek zer
bilakaera izan duten jakiteko gogoa.

Espainiako antolakuntza politikoa. Konstituzioa Espainiako lege nagusia dela
onartzea.

Espainiako antolakuntza politikoaren berri
izateko jakin-mina.

Estatuaren botereak haien funtzioekin
lotzea.

Espainiako lurralde antolakuntza. Espainiako mugak identifikatzea. Espainiako mugak eta lurralde banaketa
ezagutzeko interesa.

Espainiako lurralde banaketa
deskribatzea.

Gizarte kulturaniztuna. Kulturen arteko trukearen onurak
identifikatzea.

Beste kulturekiko errespetua eta interesa.

Grafikoak. Sektore grafikoak interpretatzea. Grafikoak aztertzeko interesa.

Soinu efektuak, diapositibetan. PowerPointeko diapositibetan, soinua
txertatzea.

PowerPointeko efektu gehiago ikasteko
interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Espainiako biztanleriak zer ezaugarri dituen, nola
banatuta dagoen eta zer bilakaera izan duen jakitea.

Biztanleriaren ezaugarri nagusiak zein diren jakitea.

Espainiako mapa batean, gehien eta gutxien populatutako zonak
kokatzea.

Espainiako produkzio sektoreak identifikatzea eta zer
bilakaera izan duten jakitea.

Azken mendean ekonomia sektoreek zer bilakaera izan duten jakitea.

Espainiako antolakuntza politikoaren berri izatea. Konstituzioa zer den azaltzea.

Botere banaketa zer den jakitea.

Espainiako lurralde banaketa ezagutzea. Espainiako lurralde banaketa identifikatzea.

Autonomia erkidegoak beren deskribapenaren arabera bereiztea.

Kulturen arteko harremanek zer onura dakarten jakitea. Beste kultura batzuek sortutako asmakizunei buruzko txosten bat egitea.

Grafikoak aztertzen jakitea. Sektore ekonomikoei buruzko hainbat garaitako grafikoak aztertzea.

PowerPointeko diapositibetan soinua txertatzen ikastea. PowerPoint bidezko aurkezpen bateko diapositibetan soinua txertatzen
ikastea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 152.-155. or.
Matematikarako gaitasuna: 150., 151., 156., 157. eta 159. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 148.-
59., 162. eta 163. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 148., 149. eta 160.-163. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 148., 149. eta
158. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 148., 149. eta 158. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 148., 149., 158. eta 161.-163. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 160.,
162. eta 163. or.
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Balioak
Solidaritatea. Gure herrialdera datozen atzerritarrei gure
gizartean integratzen laguntzea.
Tolerantzia. Kultura guztietako ohiturak eta sinesmenak
errespetatzea eta aintzat hartzea.

Metodologia
Eskualde edo herrialde bateko biztanleriaren ezaugarriak
zer eragileren araberakoak diren azaltzeko, ikastaldeak
Lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6.era ikasleen kopuruan
eta motan izan dituen aldaketak har daitezke eredu gisa. 
Ikastetxearen barne antolakuntza ere adibide moduan era-
bil daiteke Espainiako lurralde banaketa lantzeko. Lurralde
banaketa herrialde osoaz hobeto arduratzeko eta hobeto
gobernatzeko modua dela azaldu.
Unitatean zehar gizarte kuturaniztunen alderdi positiboak
nabarmentzea komeni da. Gizateriaren garapena kulturen
arteko ezagutzen elkartrukean oinarritzen dela ulertu
behar dute haurrek.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Espainiako biz-
tanleriari, antolakuntza politikoari eta  lurralde antola-
kuntzari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. 
Matematikarako gaitasuna.
• Biztanle dentsitatea kalkulatzea.
• Mapa batean probintziak eta autonomia erkidegoak

kokatzea.
• Grafikoak interpretatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Espainiako biztanleriak zer bilakaera izan duen eta nola
banatzen den jakitea. Espainiako antolakuntza politikoa-
ren eta lurralde antolakuntzaren berri izatea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• PowerPoint bidezko aurkezpen bateko diapositibetan,

soinua txertatzea.

• Eskemak eta laburpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Gizateriaren aurrerapena kultura guztien ekarpenean

oinarritzen dela ulertzea.
• Lankidetza jokoak.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 8. gaitasuna: Emozio negatiboen

intentsitatea arintzea.

Diziplinartekotasuna
Unitate honetan, ikasleek Matematikarekin zerikusia duten
hainbat jarduera egin behar dituzte (hala nola biztanleen
kopuruak kalkulatzea, mapatan hainbat elementu kokatzea
eta grafikoak aztertzea). Bestalde, unitateak Hizkuntzare-
kin ere zerikusia du, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz
idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri hauetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/03animaciones/a_fc28_0
0.html. Web orri honek Espainiako biztanleriari buruzko
hainbat jarduera egiteko aukera ematen du. 
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm. Web
orri honek Espainiako lurralde banaketari buruzko jardue-
rak eta bideoak ditu.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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10. unitatea. Europako geografia 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Europako erliebea eta ibaiak. Europako erliebearen elementu nagusiak
deskribatzea.

Europako geografia fisikoa ezagutzeko
interesa.

Isurialde hidrografiko bakoitzeko ibai
nagusiak identifikatzea.

Europako klimak eta paisaiak. Europako sei klima motak eta bakoitzaren
landaredi bereizgarria deskribatzea.

Europako klimen eta paisaien berri izateko
jakin-mina.

Europako antolakuntza politikoa eta
biztanleria.

Europako herrialdeak kokatzea. Europako geografia politikoa eta europar
biztanleriaren ezaugarriak ezagutzeko
jakin-mina.Europako biztanleriaren ezaugarriak eta

banaketa azaltzea.

Europar Batasuna. Europar Batasuna sortzeko prozesua
azaltzea eta Europar Batasuneko
erakunde nagusiak deskribatzea.

Europar Batasuna nola sortu zen jakiteko
interesa.

Europar Batasuna eta klima aldaketa. Garapenak ingurumenean eragiten dituen
kalteak azaltzea.

Klima aldaketa geldiaraztea beharrezkoa
dela ulertzeko gogoa.

Mapa elektronikoak. Taula elektroniko bat egitea, Europako
herrialdeak kokatzeko.

Zirkuitu elektrikoak egiten ikasteko
interesa.

Diapositiben proiekzio automatikoa. PowerPointen aurkezpen automatikoak
egiteko bete beharreko urratsak
deskribatzea.

PowerPointen aurkezpen automatikoak
egiteko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Europako erliebea eta ibaiak bereiztea. Europako erliebea eta ibaiak deskribatzea.

Europako klimak eta paisaiak identifikatzea. Europako klimak izendatzea. Klimak eta biztanleriaren banaketa
erlazionatzea.

Europako biztanleriaren ezaugarriak eta antolakuntza politikoa
ezagutzea.

Europako biztanleria hiru sektore ekonomikoetan nola banatzen
den jakitea.

Europar Batasuna nola sortu zen, zer herrialdek osatzen duten
eta erakunde nagusiak zein diren jakitea.

Europar Batasuna zer herrialdek osatzen duten eta Batasunean
sartzekotan zer herrialde dauden jakitea.

Europar Batasuneko erakundeen osaera eta funtzioak bereiztea.

Klima aldaketa dela-eta Europar Batasunak zer konpromiso
duen jakitea.

Berotegi efektua zer den eta efektu hori arintzeko zer neurri har
daitezkeen jakitea.

Jasotako ezagutzak mapa elektroniko bat egiteko baliatzea. Europako mapa elektronikoa egitea.

PowerPointeko diapositiba bidezko aurkezpena automatikoki
proiektatzen ikastea.

Europar Batasuneko herrialdeei buruzko aurkezpena egitea eta
automatikoki proiektatzea.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 168. eta 169. or.
Matematikarako gaitasuna: 166., 167. eta 170.-173. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 164.-
175., 178. eta 179. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 164., 165. eta 176.-179. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 164., 165. eta
174. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 175. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 164., 165., 174. eta 177.-179. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 176.,
178. eta 179. or.
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Balioak
Ingurumena errespetatzea eta babestea. Atmosferara
ahalik eta gas gutxien igortzeko ahalegina egitea eta kli-
ma aldaketari buruzko nazioarteko akordioak bete daite-
zen eskatzea.

Metodologia
Unitate hau lantzeko, Europako mapa fisikoaren eta politi-
koaren horma irudiak erabiltzea komeni da, haurrei erlie-
bearen elementuak eta herrialdeak kokatzen lagunduko
baitie.
Europar Batasuna kontinentean etengabe sortzen ziren
gatazka armatuak saihesteko sortu zela azaldu. Aipatu,
hasieran hitzarmen ekonomikoa besterik ez bazen ere, pix-
kanaka ikusi zutela herrialdeen artean beste arlo batzue-
tan ere elkarlanean aritzeak merezi zuela (hala nola gizar-
te arloan, lan munduan, hezkuntzan, segurtasunean eta
abarretan).
Haurrei gogorarazi herrialde bat zenbat eta garatuago
egon orduan eta  kalte handiagoa egiten diola ingurume-
nari. Europa da herrialde garatu gehien dituen kontinen-
tea, eta horregatik, erantzukizun handia du klima aldake-
taren aurkako borrokan.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Europako geo-
grafiari buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. 
Matematikarako gaitasuna. Mapak interpretatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Europako geografia fisikoa eta politikoa ezagutzea. Euro-
par Batasuna nola sortu zen eta zer gobernu organo dituen
jakitea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• PowerPointeko diapositiba bidezko aurkezpen automati-

koak egitea.

• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Klima aldaketaren aurkako borrokan norberak duen

erantzukizuna nork bere gain hartzea.
• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Taula elektroniko-
ak egitea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 9. gaitasuna: Emozio positiboak

sendotzea (poza, gogobetetasuna, lasaitasuna, itxarope-
na, baikortasuna eta abar).

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, mapak inter-
pretatzeko jarduerak biltzen baititu. Plastika Hezkuntzarekin
ere badu lotura, mapa elektroniko bat egitea proposatzen
baitu. Hizkuntzarekin ere zerikusia du, hiztegia aberasten
eta ahozko nahiz idatzizko adierazpena hobetzen laguntzen
baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm. Web
orri honek Europako geografia fisikoari eta politikoari
buruzko hainbat jarduera dauzka.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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11. unitatea. Aro Modernoa

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

Historiaurreko eta historiako
aroak.

Historiaurreko aroak, Antzinaroa eta Erdi Aroa
errepasatzea, eta bakoitzaren ezaugarriak laburbiltzea.

Historiaurreko eta Historiako aroak
gogoratzeko interesa.

Aro Modernoaren hasiera. Errege-erregina Katolikoek bideratutako lurralde
bateratzea azaltzea.

Espainiar Inperioaren goren aldia
ezagutzeko jakin-mina.

Karlos I.aren eta Filipe II.aren erregealdiak deskribatzea.

Espainiar Inperioaren
gainbehera.

Espainiaren gainbehera ekarri zuten kausak
identifikatzea.

Lurraldeak galtzea eta Inperioaren
gainbehera zer kausek eragin zuten
jakiteko interesa.

Ondorengotza Gerraren kausak eta ondorioak azaltzea.

Aro Modernoko gizartea eta
kultura.

Aro Modernoko gizarte taldeak identifikatzea eta
zientziako eta kulturako pertsonaia nagusiak aipatzea.

Aro Modernoko pertsonak nola bizi
ziren eta zientziari nahiz kulturari zer
ekarpen egin zieten jakiteko interesa.

Kultura ondarea. Gure kultura ondarearen balio artistikoaz eta historikoaz
jabetzea.

Gure aurrekoek utzitako kultura
ondarea errespetatzea eta balioestea.

Testu historikoak aztertzea. Testu historikoak zuzen aztertzeko egin behar den
prozesua azaltzea.

Testu historikoak informazio iturri
gisa aintzat hartzea.

Argazki albumak. PowerPointen argazki albumak sortzeko jarraibideak
zerrendatzea.

PowerPointen argazki album bat
sortzeko interesa.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Historiaurreko aldien, Antzinaroaren eta Erdi Aroaren
ezaugarriak gogoratzea.

Historiaurrearen eta Historiaren arteko desberdintasuna azaltzea.

Errege-erregina Katolikoen, Karlos I.aren eta Filipe II.aren
erregealdietako gertaera nagusien berri izatea.

Errege-erregina Katolikoak bideratutako lurralde batasuna deskribatzea.
Karlos I.ak oinordekotzan zer lurralde jaso zituen jakitea.

Espainiar Inperioaren gainbehera zerk eragin zuen jakitea. Espainiaren XVII. mendeko gainbeheraren kausak azaltzea.

Ondorengotza Gerraren kausak eta ondorioak
identifikatzea.

Ondorengotza Gerraren kausak azaltzea eta alderdi bakoitzak noren
laguntza izan zuen jakitea.

Ilustrazioa zer den jakitea. Ilustrazioaren ideiak zein ziren jakitea.

Aro Modernoko egitura sozialaren eta garapen
kulturalaren berri izatea.

Aro Modernoko gizarte taldeak sailkatzea, klase pribilegiatuak edo
pribilegiorik gabeak ziren kontuan hartuta, eta bi klaseen artean zer
desberdintasun zegoen jakitea.

Urrezko Mendea zer izan zen azaltzea.

Kultura ondarea balioestea. Norberaren herriko monumentu bati buruzko horma irudia egitea.

Testu historikoak aztertzen ikastea. Hernán Cortési buruzko testu bat aztertzea.

PowerPoint, bidez argazki albumak sortzen jakitea. Norberaren argazkien album bat sortzea, PowerPoint erabiliz.

Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 182., 183., 188., 189.
eta 191. or.
Matematikarako gaitasuna: 184.-187. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 180.-
191., 194. eta 195. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 180., 181. eta 192.-195. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 180., 181. eta
190. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 190. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 180., 181., 190. eta 192.-195. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 192.,
194. eta 195. or.
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Balioak
Erantzukizuna. Guztiok ondare kulturala errespetatu eta
babestu behar dugula ulertzea, aurrekoek utzitako ondare-
ari esker gizon-emakumeen historiaren berri izateko auke-
ra baitaukagu.

Metodologia
Unitatea lantzen hasteko, solasaldi bat egin daiteke, ikas-
leek aurreko ikasturtean Historiaurreko aroei, Antzinaroa-
ri eta Aro Modernoari buruz ikasitakoa gogora dezaten.
Interesgarria litzateke ikastetxetik gertu dagoen eraikin
errenazentistaren batera edo barrokoren batera bisita
antolatzea, ikasleek estilo horien ezaugarriak bertatik ber-
tara ikus ditzaten.
Ilustrazioa lantzean, mugimendu hori Aro Modernoko
gizartea aldaketa sozialak onartzeko prestatu zuen moto-
rea izan zela azal daiteke, eta aldaketa horiek Aro Garai-
kidean gauzatuko zirela.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Aro Modernoa-
ri buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Testu
historikoak aztertzea.
Matematikarako gaitasuna. Mapak interpretatzea eta
gertaera historikoak denbora lerroetan ordenatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Historiaurreko eta Historiako aldiak gogoratzea. Aro Moder-
noko gertaera historikoak, gizartea eta kultura ezagutzea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• PowerPointen argazki albumak sortzea.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Ondare historikoa eta kulturala ezagutzea, balioestea

eta errespetatzea.
• Lankidetza jokoak.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna. Unitatean landuta-
ko kontzeptuak marazkien eta horma irudien bidez adie-
raztea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 10. gaitasuna: Egoera zailetan

emozioak erregulatzeko estrategiak erabiltzea.

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Matematikarekin zerikusia du, mapak inter-
pretatzeko eta gertaera historikoak ordenatzeko jarduerak
biltzen baititu; baita Plastika  Hizkuntzarekin ere, horma
irudi bat egitea proposatzen baitu. Hizkuntzarekin ere zeri-
kusia du, hiztegia aberasten eta ahozko nahiz idatzizko
adierazpena hobetzen laguntzen baitu.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html. Unitate
hau lantzeko, honako atal hauek erabil daitezke: «El descu-
brimiento de América: los viajes de Colón» eta «Personajes
clave de la Edad Moderna en España».

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina
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Oinarrizko gaitasunak

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna: 198.-203. or.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna: 196.-
207., 210. eta 211. or.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko
gaitasuna: 196., 197. eta 208.-211. or.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna: 196., 197. eta
206. or.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna: 204., 205 eta 207. or.
Ikasten ikasteko gaitasuna: 196., 197., 206. eta 209.-211. or.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: 208.,
210. eta 211. or.

12. unitatea. Aro Garaikidea 

Edukiak

Kontzeptuak Prozedurak Jarrerak

XIX. mendea. Independentzia Gerraren kausak azaltzea
eta XIX. mendeko monarkiek izandako
arazoak aztertzea.

XIX. mendeko Espainiako historiaren berri
izateko jakin-mina.

XX. mendea. Alfonso XIII.aren erregealditik trantsiziora
arte sortutako gertaera garrantzitsuenak
deskribatzea.

Espainiako historiako gertaera berrienak
ezagutzeko interesa.

Aro Garaikideko aldaketak. Aldaketa sozialak eta ekonomikoak
identifikatzea eta aurrerapen zientifikoak
eta teknikoak zerrendatzea. 

Aro Garaikidean izandako aldaketen
garrantziaz ohartzeko interesa.

Artea, Aro Garaikidean. XIX. eta XX. mendeetan sortutako arte
mugimenduak identifikatzea.

Artelanak ikusteko zaletasuna.

Feminismoa. Emakumeek eskubide berdintasuna
lortzeko burututako borroka azaltzea.

Emakumeen bazterketarekiko jarrera
kritikoa.

Iturri historikoak. Iturri historikoak aztertzeko kontuan
hartu behar diren alderdiak identifikatzea.

Artelanak dagokien testuinguru
historikoan kokatuta aztertzeko gogoa.

Lanak Worden eta PowerPointen
aurkeztea.

Lanak Worden eta PowerPointen egiteko
ziklo osoan ikasitako guztiaz baliatzea.

Lanak txukun aurkezteko ardura.

Helburuak Ebaluazio irizpideak

Aro Garaikidearen hasiera identifikatzea. Aro Garaikidea zer gertaerarekin batera hasi zen jakitea.

Espainian XIX. eta XX. mendeetan izandako gertaera historiko
nagusien berri izatea.

Cadizko Konstituzioaren nondik norakoak ezagutzea.

Karlistaldiaren kausak azaltzea.

Alfontso XIII.aren erregealdiko arazo nagusiak izendatzea.

Espainiako bi errepublikei buruzko xehetasunen berri izatea.

Gerra Zibilaren kausak identifikatzea.

Diktaduratik demokraziarako trantsizio prozesua azaltzea.

Aro Garaikideko aurrerapen sozialak, zientifikoak eta teknikoak
ezagutzea.

Aro Garaikideko aldaketa sozialak azaltzea.

Aro Garaikideko aurrerapen teknologikoak aintzat hartzea.

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren aldeko
borrokaren berri izatea.

Clara Campoamorri buruzko txostena egitea.

Iturri historikoak aztertzen ikastea. XX. mendeko margolan edo film bat aztertzea.

Zikloan zehar Word dokumentuak eta PowerPoint aurkezpenak
egiteko ikasitako baliabide guztiak errepasatzea.

Worden lan bat egitea eta PowerPoint bidezko aurkezpen batez
laguntzea.
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Balioak
Berdintasuna. Pertsonak sexuarengatik baztertzeak zen-
tzurik ez duela eta gizonen eta emakumeen arteko berdin-
tasuna lortzeko borroka guztioi dagokigula ulertzea.

Metodologia
Gaur egun Espainian dagoen egoera politiko egonkorra,
oparotasun ekonomikoa eta giza eskubideen errespetua
nahiko berriak direla azaldu ikasleei.
Sufragio unibertsalaren eskubidea garrantzitsua dela na-
barmendu, horri esker adinez nagusi diren guztiek bozka-
tzeko eskubidea dutelako, pertsonen sexua edo maila eko-
nomikoa edozein dela ere. Sufragio unibertsala borroka
sozial eta politiko gogorren ondorioz lortu dela aipatu.
Emakumezkoek gizonezkoen eskubide berberak izan ditza-
ten borroka feministak izan duen garrantzia nabarmendu.
Eskubide berdintasuna munduko hainbat tokitan (bereziki,
herrialde pobreetan) oraindik onartu gabe dagoela adierazi.

Oinarrizko gaitasunen garapena
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. Aro Garaikidea-
ri buruzko hiztegia ezagutzea eta zuzen erabiltzea. Unita-
tean landutako kontzeptuak ulertzea eta erlazionatzea.
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna.
Aro Modernotik hasi eta gaur arteko Espainiako historia
ezagutzea. Aro Modernoak zer ezaugarri dituen jakitea.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabil-
tzeko gaitasuna.
• Informazioa interpretatzea, ondorioak ateratzeko.
• Ikasturtean ikasitako baliabideak erabiltzea, ordenagai-

luan idazlanak egiteko.
• Eskemak eta lapurpenak erabiltzea, edukiak egituratzeko.
• Hainbat informazio iturri erabiltzea, ezagutzak zabaltzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
• Sexuarengatiko bazterketa arbuiatzea.
• Lankidetza jokoak.
• Gatazkak konpontzea.
Giza eta arte kulturarako gaitasuna.
• XIX. eta XX. mendeetako estilo artistiko nagusien berri

izatea.
• Artelanak aztertzea eta iruzkinak egitea.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
• Ikaskuntza hobetzeko estrategiak erabiltzea.
• Ikasitakoari buruz gogoeta egitea, erdietsitako lorpenez

jabetzeko.
• Lankidetza ikaskuntza.
• Adimena sustatzea.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
• Ondorioak ateratzea, norberaren esperientzietan eta

ezagutzetan oinarrituta.
• Era askotako arazoak ebaztea.
• Adimen emozionala. 

Diziplinartekotasuna
Unitate honek Hizkuntzarekin zerikusia du, hiztegia abe-
rasten eta ahozko zein idatzizko adierazpena hobetzen
laguntzen baitu. Halaber, Plastika Hezkuntzarekin ere lotu-
ra du, artelanak aztertzeko eta iruzkintzeko jarduerak pro-
posatzen dituelako.

Baliabideak
Jo honako web orri honetara:
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/04/index.html. Unitate
hau lantzeko «Nuestra vida hoy y la vida a principios del
siglo XIX» atalaz baliatu daiteke.

Iraupena

iraila urria azaroa abendua urtarrila otsaila martxoa apirila maiatza ekaina




