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IBAIZABAL

, proiektu berritzaile bat…
aurrerapauso garrantzitsu bat da Pixepolis proiektu
arrakastatsuak egindako bidean.
Izan ere, proiektu berri honek finkatu egiten ditu guk proposatutako
hezkuntza berrikuntzarako ildoak, gure ehunka erabiltzaileek balioetsi eta
bere egin baitituzte.
Orain ere bidelagun izango duzu Ibaizabal, legediaren aldaketek ezarritako
jarraibideak aplikatzen laguntzeko, eta etengabe bilakatzen ari den gizarte
honen erronkei elkarrekin aurre egiteko.

Ildo metodologiko berrienak garatzeko
aukera ematen duelako: askotariko
Berrikuntza adimenak, metakognizioa, lankidetza
ikaskuntza, PBL edo Problems Based
Learning delakoa...

Sormena
proiektuan
ikaslea da hezkuntzaren erdigunea
eta izateko arrazoia, ikasteko
prozesuaren protagonista
ukaezina.

Gure ikasleen talentuaren aldeko
apustua egiten duelako, pertsona
aktiboak, jakin-min handikoak eta
ekintzaileak izan daitezen trebatuz.

Konpromisoa

Ikerketa

Emozioetan eta balioetan
oinarritutako hezkuntza sustatzen
duelako, berdintasunaren eta
justizia sozialaren euskarri.

Teknologia berriak erabiltzea sustatzen
duelako, ikasgelaren zerbitzura jarriz
eta ikus-entzunezko komunikazioaren
eta kudeaketaren garapena zabalduz.

…denontzako proposamen bat
proiektuak ikasleen jakin-mina akuilatzen du eta
irakasleei laguntzen die beren eguneroko jardunean.

ABERASTASUN
METODOLOGIKOA

Irakaslea

Ikaslea

eskaintzen du, edukiak
jorratzeko bideen
artean egokiena
aukeratzeko.

IKASKUNTZA AKTIBOA

HEZKUNTZA PROZESUA

osorik formalizatzen
du, motibazio fasetik
hasita ebaluazioraino,
modu soilean eta
praktikoan.

ETA LANKIDETZA

sustatzen dituzten
erronkak eta ikerketak
proposatzen ditu.

Hezkuntza arloko

ASKOTARIKO LENGOAIAK

erabiltzen ditu
(ikus-entzunezkoak,
teknologikoak…),
edukiekiko interesa
pizteko.

ulermena
Arr azoiketa eta
uerak
sustatzeko jard
tu, haien
proposatzen di
a uler tzeko
inguruko mundu
ko
behar-beharrez

Eta orain...

Murgildu
SuperPixepolis
unibertsoan!

GNITIBOAK
GAITASUN KO

baitira.

EN INPLIKAZIOAK
CURRICULUMAR

natzen
aurkezten eta orde
daitezen
ditu, erraz egokitu
unera.
irakaskuntza jard

arrizko
Ikasleen oin
indar tzeko
gaitasunak
roposatzen
jarduer ak p
AK ZEIN
NA ZIONAL
ditu, PROBA
ko prest
OAK egite
K
TE
R
A
O
ZI
NA
en.
egon daitez

Mapa mentala
Gizartean
bizitzen ikastea,

Historia
interpretatzea,

demokraziaren mekanismoak
ezagutuz eta bizikidetzaren
arauak errespetatuz.

oraina ulertzeko bide den
aldetik, gertakizun
historikoen arrazoiak eta
ondorioak aztertuz.

IKTak
erabiltzea,

informazioa bilatzeko
baliabide gisa; bai eta,
geografiari eta historiari
buruz irakurtzean, idaztean
eta hitz egitean, gako hitzak
erabiltzeko tresna
gisa ere.

Zenbait
jarrera sustatzea,

hala nola esfortzua,
norberarenganako konfiantza,
izaera kritikoa, ekimen
pertsonala, jakin-mina, interesa,
sormena eta izaera
ekintzailea.
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Gizarte
Zientziak

4 gai multzotan
banatuta

Balioak
eguneroko bizitzan
aplikatzea,
indarra eman diezaieten
askatasun pertsonalari,
erantzukizunari, herritartasun
demokratikoari, elkartasunari,
tolerantziari, berdintasunari,
errespetuari
eta justiziari.

Eduki
komunak

Arlo osorako oinarrizko
curriculumeko ezaugarriak eta
teknikak lantzea.

Gure
mundu hau

Zenbait informazio iturri
erabiltzea (testuak, grafikoak, irudiak…),
unibertsoa, Lurraren adierazpena,
kontsumo arduratsua, klima aldaketa,
paisaia eta gizakiak ingurumenean
duen eragina aztertzeko.

Gizartean
bizitzea

Gizarteko zenbait talderen
ezaugarriak identifikatzea: espazio
fisikoaren banaketa; lana eta
kontsumo ondasunak; gizartearen,
politikaren eta lurraldearen
antolaketa; eta gizarteko kideen
gaitasuna ekimenak aurrera
eramateko.

Denboraren
arrastoa

Denbora historikoa
zer den eta nola neurtzen den
ulertzea eta gertakizun
historikoak ordenatzea.
Historiaren bost aldiak
denboran kokatzea eta
aztertzea.

Gizarte Zientzietako
materialak

5. mailako
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Garaikidea

Alcalako (Madril)
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4. Espainiako mapa politikoa

Kordobako meskita.

Paparreko
bisigodoa.

Saturnok
33 sate

Jupiter

rek
ditu eta bere 63 satelite
marra segid atmosferan
nabarmen ak
tzen dira.

kristauak

Taülleko (Lleida)
pintura
erromanikoa.

Artizar

3. Espainiako mapa fisikoa
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Ons uhartea

Erresuma

Al-Andalus

Bisigodoak

rak ez du
sateliterik
eta duen
atmosfera
oso trink
oa da.

Ilargia Lurr
aren
Lur

tua.
Segoviako akueduk

Eguzkia

sistemare izar bat da eta eguz
n erdi-erdia
ki
n dago.
Tamaina
handiene
ko
planetek
bere ingu astroa da eta
ruan orbit
atzen dute
.

rak atmo
atalik hand sfera du eta bere
iena urez
gainazala
estalita dago
ren
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herriak

Elxeko dama.

.
(Huesca) dolmena

Erdi
Aroa

Errotazio dura egiten ditu
a
inguruan bere buruaren .
; eta
Eguzkiaren translazioa,
inguruan
.

2. Espainiako Historiaren adinak

Finisterre

Losa Morako

(Kantabria).

Lurrak bi
higi

1. Lurra unibertsoan

aurreko
Erromatarren

Millares
Argar de los
kulturako ezpata.
Paleolitoa
haitzuloa
Altamirako

Horma irudiak

Erroma

Antzinaroa

Metal Aroa
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· TAMBRE

· IBAIZABAL

· BAULA

Ikaslearentzako
materiala I
Ikaslearen liburua lagungarri
ietako
izango zaie Gizarte Zientz
hainbat eduki eta balio ikasteko.

Denok ikasten dugu
elkarrengandik

Liburuak unitate berezi bat
du hasieran, ikasgelan
lankidetza ikaskuntza
sustatzen duena.

Izen bat taldearentzat
Lehenik eta behin, taldea identifikatzeko izen bat pentsatu behar duzue;
bai eta logotipo bat ere, hots, marrazki soil bat. Horretarako, lankidetzan
erabiliko duzue. Honako hauek dira egitura
ikasteko
horretan eman beharreko urratsak:
1

4

Lankidetzan ikastea
Elkarrengandik ikasteko erabiliko dugun bidea da lankidetzan
ikastea. Horretarako, lan talde txikiak osatuko dituzue. Taldekide bakoitzak egiteko bat izango du eta gainerakoei lagunduko
die beraienetan. Horrela, denon artean, gorenera garatuko ditugu gure ahalmenak.
Lankidetzak bi erantzukizun handi dakartza berarekin:
• Irakasleak irakatsitakoak ikastea.

Ondoren, binaka, elkarri emango
dizkiote izenak eta logotipoak; eta
proposamenetako bat aukeratu
edo berri bat egingo dute.

• Ikaskideek ikas dezaten laguntzea.

baten zirriborro bat egingo du.

Lan talde bakoitzari oinarrizko lan talde deituko diogu,
eta lauzpabost kidek osatua izango da.

joko bat proposatzen
Unitate honetan, taldeka egin beharreko
gogora ekartzeko eta zuen
zaizue, aurreko ikasturtean ikasitakoa
ditzazuen.
ezagutzak modu jostagarrian proba

Irakasleak adieraziko dizue zer kargu izango duen taldekide bakoitzak.
Idatzi orri batean egokitu zaizuen kargua, eta gorde taldearen karpetan.

Lankidetzan ikasteko, zenbait lan prozesu erabiliko
dituzue; hain zuzen, lankidetza egiturak
nikak izenekoak. Teknika edo egitura horietako
bakoitzak izen berezi bat du, hala nola
dira, Irakurgai elkarbanatua edo Orri birakaria

Esaterako, proposatutako lehen jardueran, lan taldearentzako izena eta logotipoa aukeratuko dituzue.
Jarduera horretarako,
1-2-4 egitura erabiliko duzue; hurrengo orrialdean azaldu da egitura hori.

Lankidetza jarduerak
sustatzen dira, arreta bereziz
azalduta lan taldeen
antolaera eta taldekide
bakoitzaren zereginak.

Nor da nor?

Lankidetza teknikak eta egiturak

Irakasleak azalduko dizue nola jarri behar den
praktikan haietako bakoitza.

nak aztertuko dituzte, eta bat auke
ratu edo berri bat adostuko dute.

Adostu al duzue? Idatzi taldearen izena, eta marraztu logotipoa karpeta
baten azalean. Jokoak aurrera egin ahala, gorde karpetan egingo dituzuen dokumentu, testu, irudi eta material guztiak.

eta hurbilen egoteko.
Jokoan hasi aurretik, honako hauek izango dira talde
bakoitzak egin beharreko zereginak:
• Izen bat eta logotipo bat aukeratzea.
• Taldekide bakoitzaren kargua eta bete beharreko
eginkizunak ezagutzea.

Koordinatzaile kargua egokitu al zaizu? Zure
egitekoa da taldekideen artean lana banatzea. Halaber,
bakoitzari azaldu beharko diozu zer egin behar duen
jokoaren fase bakoitzean. Gidaria eta bozeramailea
zara! Lau taldekide izan beharrean bost bazarete, kide
bat koordinatzailea izango da, eta bestea, bozeramailea.

Idazkari lanak egin behar al dituzu? Zure ardura
izango da taldekideek tonu egokian hitz egiten
dutela bermatzea. Horrez gain, arreta jarri beharko
duzu bakoitzak bere egitekoa betetzen duela
egiaztatzeko, eta zer arazo sortu diren idatzi beharko
duzu. Bukatzeko, prozesua ebaluatu beharko duzu.

Intendentea al zara? Zure egitekoa da lan taldearen
karpeta gordetzea eta zaintzea, bai eta erabiltzen
duzuen materiala ere.

Eta zu, laguntzailea? Falta den taldekideren baten
postua har dezakezu, edo laguntza behar dutenei
lagun diezaiekezu.

Murgildu joko

an

Gogoan al duzu
e joan den ikastu
rtean ikasitakoa
jokoaren bidez,
? Proposatutako
zuen ezagutzak
probatuko dituz
eta ikaskideekin
ue, modu jostagarria
lankidetzan.
n

Jarrai dezala joko
ak!

Jarraian, Ekos
istemak, harr
iak, ibaia k eta
buruzko zenb
mendiak gai
ait galderari
multzoari
erantzun beha
rko diezue. Anim
o!

Jokoaren arauak

• Lau galderen gai

1

multzoei erantzun
behar diezue. Gai
bakoitza joan den
multzo
ikasturtean ikasita
ko eduki multzo garran horietako
tzitsu bati dagokio.
tzean, galderen hiru
txartel aurkeztuko
dira.
koak
bertan galderei erant orri batean kopiatu behar dituzu
e, eta orri horretan
zungo diezue.
• Gai multzo bakoi
tza gainditutzat jotzek
diezue gutxienez
bi txarteletako galde o, behar bezala erantzun behar
rei.
• Gai multzo bakoi
tzean
Irakasleak azalduko , lankidetza egitura berezi bat erabil
iko duzue.
dizkizue.

kontsumitzaileak

Has dadila jokoa!

Lankidetza teknikak eta
egiturak praktikan jartzen dira,
jolas moduan, aurreko
ikasturteko edukiak berrikusiz.

Lotu kontzeptu
bako
iraupenarekin, kontu itza dagokion
an hartuta haren
definizioa.
klima
a. une jakin bat

b. denbora tarte
8

luze bat

eguraldia

Adierazi zein diren
mendi
baten zatiak.
a. tontorra, mend
ilerroa eta
mendikatea
b. gailurra, mend
i hegala eta
mendi oina
c. emaria, ibilgu
a eta
ibilbidea

1
1. GAI MULTZO
A

Lotu hitz bakoitza

Klima eta egura
ldia

udalerria

probintzia

3
Lotu elementu atmo
sferiko bakoitza
elementuarekin
dagokion egura
.
ldi

2

2

Aukeratu erantzun
zuzena.
a. Emaria ibai batek
egiten duen bidea
da.
b. Meandroa ibai
baten ahoa edo
bokalea da.
c. Urak beste ibaiet
an isurtzen dituz
ten ibaiei ibaiadar
deritze.

orri birak aria

Lotu meteorologia
tresna bakoitza
neurtzen
duen klima elem
entuarekin.
• anemometroa
haizea
• plubiometroa
prezipitazioak
• termometroa
• haize orratza
tenperatura

• landareak eta
algak
• haragijaleak

2. GAI MULTZO
A

Ekosistemak,
harriak, ibaiak
eta mendiak

3

Lehenik eta
behi n, Klim
a eta eguraldia
erantzungo diezu
gai mult zoko
e. Prest al zaud
galderei
ete?

1

1-2-4

Lotu izaki bizidun
mota bakoitza
dagokion elikatzeko
moduarekin.
• belarjaleak
ekoizleak

• Gai multzo bakoi

• Txarteletan jasota

• brisa
• beroa
• hotza
• txingorra
• urakana

• euria
• lainoa
• elurra
• hodeiak
• haizetea

tenperatura
hezetasuna
haizea
prezipitazioak

autonomia
erkidegoa

bere definizioar
ekin.
• Zenbait udalerriz
osatuta dagoen
eta
hiriburu bat duen
lurraldea.
Espainian, berro
geita hamar daud
e.
• Tradizio, ohitura
eta historia berak
dituzten biztanleek
osatutako lurrald
ea,
probintzia batez edo
gehiagoz osatua.
Espainian, hamazazpi
daude.
• Udal berak gober
natze
herri batez edo gehia n duen lurraldea,
goz osatua.

Oraingoan, beha
r bezala eran
tzun beharko
Lurraldea eta
diezue
bizta nler ia gai
multzoko galde
rei.
arkat
zak erdir a

3. GAI MULTZO
A

Lurraldea eta biz
tanleria

2
Lotu biztanleria
multzo bakoitza
dagokion sailka
pen irizpidearekin.
• ezaktiboa
• landakoa
adinekoa

adina
lana
bizilekua

3
Aukeratu erantzun
zuzena.
a. Lanak bi ekoiz
pen sektoretan sailka
tzen dira.
b. Nekazaritza jardu
erak bigarren sekto
rekoak dira.
c. Zerbitzuak emat
eko lanak hirugarren
sektorekoak dira.

9

10 Proposamen didaktikoa

da
Unitate didaktikoa berdin egituratzen
irudi bat dago.
Hasteko, motibat zeko

beti.

1

Unitateen
motibatze hasieran,
ko iru
testuak diak eta
daude.
Hasi
Zeruko gorputz —hots, astro— guztien artean, izarrek soilik
igortzen dute argi propioa. Lurretik, konstelaziotan
multzokatuta ikusten ditugu izarrak.

Lurra unibertsoan

Izarrek eta zeruko beste zenbait gorputzek espazioan osatzen
dituzten multzoei, berriz, galaxia deritze.

Iraganeko irudi bat
Ilargirik gabeko gau oskarbi batean zerura
begiratzen baduzu, izar ugari ikusiko dituzu.
Hala eta guztiz ere, ikusi ikusten ditugun arren,
horietako asko jada ez daude.

Testuarekin batera zenbait
jarduera daude,

idatziaren
ulermena eta
balioak lantzeko.

Begi hutsez ikusten ditugun izarrak milaka argi
urtera egon daitezke gugandik. Horrek esan
nahi du haien argiak milaka urte behar dituela
Lurrera iristeko. Eta argiak iristeko behar duen
denbora horretan, gerta liteke izar hori hiltzea,
izarrak ere jaio eta hil egiten baitira.

Sarrerako testuak eta
galderak are gehiago
hurbilduko dituzte ikasleak
edukietara.

Beraz, zerura begiratu, eta ikusten duguna argazki
zahar-zahar bat izango litzateke. Izarretako batzuk
jada ez daude, baina haien oroitzapena dugu.

1 Zergatik ikusten dira hobeto

izarrak gau oskarbi batean?

2 Lurretik gertuen dauden izarrak

(Eguzkia kenduta) 4,3 argi urtera
daude. Noizkoa izango da ikusten
dugun izarren irudia?

3 Begi hutsez ikusten ditugun

izarrak milaka argi urtera egon
badaitezke, non egongo dira
teleskopio bidez soilik ikusten
direnak, gertuago ala urrutiago?
Zergatik?

4 Izarrak desagertu egiten dira, eta ezin dugu

ezer egin hori eragozteko. Zer egin dezakegu
naturako beste elementu batzuk babesten
laguntzeko?

Zer galaxiatan dago Lurra?

5 Zure inguruko zer bost leku edo ohitura ez

zenuke nahi desagertzea? Ondoren, sailkatu,
zerekin duten lotura kontuan hartuta: natura,
artea edo ohiturak.

Zabaldu

Edukien

garapena,

Lurraren

orrialde

bikoitzetan.

Edukiak aurkeztu aurretik,
zenbait galdera egiten dira.

egitura

i
ial solike mater
bil daitez
Zer tan era
e Lurra?
tzen dut
k?
ialek osa
tan banaminerala
u eremu
Zer mater
riak eta
hir
har
de,
a
a nol
ak dau
doak, hal
ial sol ido
eta mater
geosfera.
gasak, ura
Lurrean,
rosfera eta
osfera, hid
tuta: atm

Atmosfera

geruza
duen gas
Lurra biltzen
meno
Atmosfera
en dira feno
ran gertatz
eiz
da. Atmosfe k. Zenbait geruza ber
ikoa
meteorolog
distantzia
azalarekiko
daitezke, lurr , eta bi multzotan
tuta
k eta
kontuan har kanpoaldeko geruza
dira:
sailkatzen
o geruzak.
barnealdek

Kanpoalde
geruzak:

a
Mesosfer

ko
Ionosfera
era
Estratosf

Barnealde
geruzak:

ko

a
Troposfer

a
Hidrosfer
guztietan.
bere egoera
o ez
osatzen du,
apena bain
ur guztiak
era eta kok
a Lurreko
i. Haren ego
Hidrosfer
tea da bet
stan
kon
kantitatea
itzona.
der
Lurreko ur
loa
zik
.
e, uraren
da aldatzen
osatzen dut
k ziklo bat
era aldakete
Uraren ego
ura
3 Ur lurruna
2 Eguzkiak
u
eta
kondentsat
berotzen du
eta
undu
egiten da
parte bat lurr
zen
hodeiak sort
egiten da.
dira.
masetan
1 Ura ur gaziko
k) eta ur
eta itsasoa
da.
(ozeanoak
etan pilatzen ki
gezako mas
aur
era likidoan
Ur geza ego n, aintziretan
eta
daiteke, ibai
elur edo
oetan; eta
eta akuifer
urretan
mendi gail
izotz gisa,
n.
eta poloeta

3
2

1

eta harriak
Mineralak
solidoa osa
aren zati
,
Harriek Lurr
ralekoak dira
Jatorri natu
tzen dute.
n edo lurraza
metaketare
ondosedimentu
dotzearen
soli
lak
lez
leko materia
riak min era
Har
k.
rioz era tua
de.
osatuta dau
uraleko elejatorri nat
ezaugarri
Min eralak
eta honako
mentuak dira
dira, ez dute
zte: solidoak
elehauek ditu
rnarik eta
azta
en
tuta
izaki bizidun
din ez osa
ber
iko
,
men tu kim
sailkatzeko
. Mineralak
rtze n
daude beti
bat zuk azte erri
uga
ute min
haie n eza
ematen bait
da, eta
horiek
dira, aukera
eko geruza
tart
. Ezaugarri
a
da,
eko
a
ntu
.
eizt
altu
Ma
ralak ber
ortasuna dira
peratura oso
ira eta gog
lodiena. Ten tzen duten
kolorea, dist
osa
eta har riek
mineralek
eta mantua
urtuta
Lurrazaleko
Harri batzuk
ko batzuk
zte.
ditu
ri
materialeta
uga
ilerabilera
egiteko erab
daude.
materialak
egieraikuntza
zementua
esaterako,
tzen dira ;
iz, energia
bat zuk , berr
idez ,
teko. Beste
n dira ; adib
iltze
erab
lort zeko
, bitxiak egieral bat zuk
ru-barruko
ikat za. Min
mantea, adiLurraren bar ra altuan
n dira (dia
Nukleoa
atu
teko erabiltze te bat zuk , ber riz,
Oso tenper
bes
dute;
geruza da.
bid ez), eta
gatza.
alek osatzen
; esaterako,
met
rako
den
dura
dau
elika
k eta
o, burdina
esate baterak
lak.
nike

Geosfera
, hiru geruza
e. Aztertzeko
osatzen dut
k geosfera
a.
erial solidoe
eta nukleo
Lurreko mat lurrazala, mantua
:
dira
bereizten
o geruza
kanpoaldek
Lurrazala
osatuta
eena. Harriz
k
da, eta meh
ak, uhartea
kontinente
dago, eta
soen
en eta itsa
eta ozeano
zen ditu.
hondoa erat

en dira,
oak gertatz
4 Prezipitazi txingor gisa.
euri, elur edo etara,
ibai
Horrela, ura
tara
eta itsasoe
ara
oet
akuifer
itzultzen da.

4

a eta
, hidrosfer
.
atmosfera
lurrazala
en dira:
ntua eta
n banatz
k haueta
kleoa, ma
ditu: nu
materiala
Lurreko
atal hauek
Geosferak
ra.
sfe
geo

erarekin,
ek, atmosf tu.
ra hitz hau
n dute lotu geosferarekin? Sailka hodeia,
1 Zereki
ibaia,
rekin edo
lurrazala,
hidrosfera
a, oxigenoa, estratosfera, elurra,
leo
nuk
,
a,
ano
Itsasoa
lurruna, oze
mantua, ur
osfera.
harriak, trop

2

k eta uraren
diren hodeia te.
par
a eratzen
Azaldu nol etan hartzen duten
zer fas
zikloaren
Gero, idatzi
.
riak
n har
eratzen dire
Ikertu nola eralen bina adibide.
3
min
eta
harrien
19

irudi

ikusgarriak:
Edukiak ulertzen laguntzen duten
historikoak…
mapak, grafikoak, argazkiak, eszena
Espainiako klimak

Espainiako zer zonata
n egiten du euri gehien
? Espainiako zer eskual
tan du eragin handie
dena itsasoarekiko hurbil
tasunak?
Espainia ipar hemis
ferioan dago, Kantze
r tropikoaren eta
artikoaren artean
zirkulu polar
. Beraz, Lurraren zona
epelea n dago. Lau
bereizten dira, eta
klima mota
horiek eragina dute,
bestea k beste, eskual
tzeko landaredian.
de bakoi-
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nperatura gradu zentigradutan

(ºC)

260

60
50
40
30

10
0

(mm)

160
140

Prezipitazioak milimetrotan

zentigradutan (ºC)
T
Tenperatura gradu

Klima mediterraneoa
80
70

60
50
40
30

120
100
80
60
40

20

U O M A M E

20
U A

I

U A A

0

Klima mediterraneo
kontinentalizatua dute
itsasoaren eragina jasotzen
ez duten barrualdeko
eremuetan. Eragin hori
gabe, tenperatura altuen
eta baxuen arteko aldea
oso handia da.

20
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0

Mendiko klima
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240
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Kostaldeko klima
mediterraneoa dute
Mediterraneo itsasoaren
kostaldeko eremuetan.
Urtaro batetik bestera
tenperatura aldeak egon
badauden arren, ez dira
oso
handiak.

(mm)

jasotako mapei
erreferentziak

Klima ozeanikoa

180
160
140

Prezipitazioak milimetrotan

Mendiko klima mendi
sistemetan dago. Klima
horretan, neguak oso hotzak
dira; eta udak, berriz, freskoa
k.
Euri ugari botatzen du
urte
guztian. Landaredia
altitudearen arabera aldatze
n
da. Izeia eta ipurua dira
zuhaitz
espezie nabarmenenak
.

Klima mediterraneoa
Iberiar penintsulako
gainerako lurraldeetan,
Balear uharteetan, Ceutan
eta Melillan dute. Urtaro
batetik besterako
tenperatura aldeak eta
prezipitazioen urritasuna
dira ezaugarri nagusiak.
Prezipitazioak udaberrian
eta udazkenean kontzen
tratzen dira. Baldintza
horiek lagungarriak dira
hosto iraunkorreko basoak
egoteko (artea, pinua eta
artelatza dira zuhaitz espezie
nagusiak), bai eta sastraka
diak egoteko ere.
Hiru klima mota bereizte
n dira klima mediterraneoan
: kontinentalizatua,
kostaldekoa eta lehorra.
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Eranskinean
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Tenperatura gradu
T

Klima ozeanikoa
Galizian eta Kantauri
itsasoaren itsasertzean
dago. Tenperaturak leunak
dira; eta prezipitazioak,
berriz, ugariak, urte guztian
.
Horri esker, larre handiak
daude, eta hosto
erorkorreko basoak. Zuhaitz
espezie bereizgarriak pagoa
eta haritza dira.

126. orrialdeko
eranskina

Espainiako mapa fisikoa
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iko handi bereizten
klima ozean ikoa
eta klima mediterrane
oa. Horrez gain, goi
mend iko eremuetan,
berezko klima dute
eta Kanariar uharte
klima subtropikala
etan,
dago.
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ma
tura, erresu
Artea eta kul

Aurkitu mapan mendik
o
klima duten eremuak.
Ondoren, eranskineko
mapa
fisikoan, aurkitu eremu
bakoitzari dagokion mendi
sistema.

Ikusi AEMET agentziaren
datuak, esteka honeta
n:
http://link.edelvives.es/bwtij
.
Aurkitu zure herritik
gertuen dagoen behato
kiari
buruzko informazioa, eta
bilatu hilik hotzena, hilik
beroena eta hilik euritsu
ena.
Datu horiek eta zure herriare
n
kokapen geografikoa kontuan
hartuta, adierazi zer
motatako klima duen
zure

120
100

20
10
0

Adierazi zer klima dauden
Espainian, eta aipatu klima
mota bakoitzeko landare
espezie bereizgarri bana.

3

(mm)

Klima subtropikala

60
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30

2

Klima mediterraneo
lehorra dute penintsulako
hego-ekialdeko zenbait
eskualdetan. Prezipitazio
urriak dira klima mota
horren ezaugarri nagusia
.

Prezipitazioak milimetrotan

Tenperatura
nperatura gradu zentigradutan

Klima subtropikalea
n,
tenperaturak altuak dira
urte
guztian eta euri gutxi egiten
du. Klima mota hori dute
Kanariar uharteetan.
Paisaian, bertako espeziea
k
daude; esaterako, dragoa
eta palmondoa.

(ºC)
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Arte gotikoa

kristauetan

xv.
xiii., xiv. eta
koa izan zen
eraiki ziren:
nagusia goti
dral ugari
Arte estilo
eliza eta kate
ek zituzten
ezaugarri hau
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lmanen eta judu
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k, erdian
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ltura askorekin
Fatxadak esku
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apainduta daud
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tau garrantz
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garatu zire
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erroman ikoa
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sum
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kult
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Zein ziren

oa
Arte erromanik

n xi. eta xii.
iko egin zire
Dokin erroman
erromanikoa
zenbait erai
o Europan,
geasterioak. Arte
Mendebaldek
a. xi. mendeaz
elizak eta mon
penintsular
an, hala nola
iar
tiago
arte
Iber
deen
men
etatik, San
iritsi zen
n bide horr
u
aren bitartez
zire
i
sart
Bide
irits
dik
kue
neja
, eta han
erromesak
bia ikustera
hilo
opa guztiko
Eur
aren
iak:
ik,
rozt
e apostolu
en ezaugarr
oan Done Jaku
dira estilo horr
Konpostelak
ako hauek
manikoa. Hon
erro
o
estil
zen

txikiak dira;
Leihoak oso
eliza
hori dela eta,
oso ilunak
erromanikoak
dira.

Biztanle
ria

hazkun

Berezko
hazkunde
a

Berezko
Jaiotzak
ha
izango da zkundea nega
, heriotza
tib
bada jaio
tasa hand oa
tza
iagoa
bada, biz tasa baino. Ho
ri gertatze
tanleriak
n
behera eg
iten du.
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jaiotza
et
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Dorreak

Gogorat

u

Perts on
a bat biz
itzea esp
urteen
kopurua
ero den
ri bizi
esaten
itxaro
zaio. Ha
pena
ndiagoa
garatuene
da gizart
tan, biz
e
i baldin
direlako.
tzak ho
beak
Emakume
ek bizi
itxarope
goa dute
n hand
gizonek
iabaino.

ak apainduta
Barruko horm
zko
Santuari buru
daude, Liburu
pinturekin.

Heriotza

k

Jaiotzak
Berezk
o hazk
undea
izango
posit
da,
bada he jaiotza tasa ha iboa
nd
riotza tas
a baino iagoa
biztanler
; beraz,
iak gora
egingo
du.

baten
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rapen
mail
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te zirkular hand
Fatxadan, beira
leihoak.
daude: arrosa

dituzte.
Horma lodiak
abside
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12 Proposamen didaktikoa

Heriotza
tasa han
diagoa
osasun
da garape
eta
n ma
handiagoa elikadura baldin
tza txarra ila txikiagoko
da haurre
gizarteet
zenbat
goak dit
n heriot
haur hil
an,
uzt
za tasa.
diren urt
Indize hor elako. Halaber,
ebeteko
rek adiera
adina bet
zten du
e baino
lehen.
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dira.
Horma meheak

arkuak
Puntu erdiko
ten, hau da,
erabiltzen zituz
rdi formakoak.
zirkunferentzie

ari
Elizaren atzealde
deritzo.

Jaiotza
tasa
ezaugarrir txikiagoa da giz
art
en ondori
bestetik,
oz: batetik e garatuenetan
emakume
, gizarte
,
hor
bakoitzak adinekoen kop
urua han ien bi
haur gut
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da eta,
ten ditu.

asko
Hormetan, leiho
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daude, koloretak
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beiratez apai
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Heriotza

ak ez dira
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oso altuak.
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Ilargia

Mundura begira

Zergatik dira ilunagoak ilberriko

gauak ilbetekoak baino?

Ilargiaren eta Lurraren kokapenak
eta zeruko bi gorputz horien higidurek bi ondorio dituzte: batetik,
mareen bidez itsas mailan gertatzen
diren aldaketak, eta bestetik, eklipseak,
Lurrak eta Ilargiak Eguzkiarekiko duten kokapenaren ondorioz
gertatzen direnak.

Ilargiaren jabea

Ilargia da Lurraren satelite natural
bakarra. Lurretik 384.000 kilometro
inguruko distantziara dago eta
Lurra baino lau aldiz txikiagoa
da. Ez du
atmosfera babeslerik; beraz, meteoritoe
n talkek eragindako krater ugari
daude gainazalean. Ilargiak ez dauka
berezko argirik, baina Lurretik
haren distira ikusten da, Eguzkiaren
argia islatzen duelako.
Ilargiak, Lurrak bezala, errotazio
eta translazio higidurak egiten
ditu.
• Errotazio higidura. Ilargiak
bere ardatzaren inguruan bira egiten
du.
28 egun inguru behar ditu bira
oso bat emateko.

atalak irakurgai interesgarri bat
jasotzen du, urruneko lekuren
batean kokatutakoa, bai eta
ikertzen hasteko galdera bat ere.

Ilargia eta Lurra

Mundura begira

Ilargia, Lurraren satelitea

• Translazio higidura. Ilargiak
Lurraren inguruan bira egiten
du, eta
Lurrarekin batera egiten du, halaber,
Eguzkiaren inguruko translazio
higidura. Lurraren inguruko bira
egiteko, Ilargiak 28 egun behar
ditu.
Translazio higiduran, Ilargiaren
itxura aldatu egiten da Lurretik
begiratuta, Eguzkiarek iko posizioaren
arabera. Ilargiaren faseak dira:
ilberria, ilgora, ilbetea eta ilbehera.

1953an, Jenaro Gajardo Txileko abokatua eta olerkariak Ilargiaren jabetza
erregistratu zuen notariotzan. Txileko
legeak baliatuz, horrelako egoerak
araututa ez zeudenez, Gajardok satelitearen jabea zela aldarrikatu zuen. Jabetza eskritura ere egin zen haren
izenean.

Itsasgoran uraren mailak gora
egiten du.

• Itsasoetako eta ozeanoetako uren
maila aldatu egiten da. Aldaketa
horiei marea deritze eta lotura
dute grabitate indarrak Ilargia
erakartzearek in. Erakarpen hori handiagoa
da ur masen gainean eta,
horren ondorioz, maila aldaketak
egoten dira.
Bi marea mota daude: itsasgora

1967an, ordea, nazioarteko itunen
bidez, Lurretik kanpoko objektuen
salerosketa debekatu zen.

eta itsasbehera.

• Eklipseak gertatzen dira astro
bat tartean jarri eta haren itzalak
Eguzkia edo Ilargia estali eta Lurretik
ikusezin bihurtzen dituenean.

Itsasbeheran uraren mailak
behera egiten du.

Ikertu ea beste norbaitek
aldarrikatu duen
Eguzkiaren edo Ilargiaren
jabe dela.

Ilargiaren faseak
Ilberria. Fase honetan, Ilargia Lurraren
eta Eguzkiaren artean dago; beraz, ez
da argituta ikusten.

Eguzki eklipsean, Ilargia Lurraren eta
Eguzkiaren
artean kokatzen da, eta Eguzkia ezin da
Lurretik bertatik
ikusi.

Ilbehera.
Fase honetan, Ilargiaren
erdia argituta ikusten da.

Ilargi eklipsean, Lurra Eguzkiaren eta
Ilargiaren artean
dago, eta eragotzi egiten du Ilargiak Eguzkiaren
argia
islatzea.

Ilargia Lurraren satelitea da. Errotazio
eta translazio higidurak egiten
ditu. Translazio higiduraren ondorioz,
Lurretik ikusita, Ilargiaren
itxura aldatuz joaten da. Zenbait fase
bereizten dira: Ilargiaren faseak.
Ilargiarekin lotutako beste fenomeno
batzuk mareak eta
eklipseak dira.

Ilbetea. Eguzki izpiek
Lurretik ikusten den aurpegian
jotzen dutenez, aurpegi osoa
argituta ikusten da.

Ilgora.
Fase honetan,
Ilargiaren erdia
argituta ikusten da.

1

Marraztu Ilargiaren faseak, eta adierazi
non
dagoen Eguzkia kasu bakoitzean.

2

Zergatik egiten dute talka meteoritoek
Ilargiaren gainazalaren kontra?

3

Bilatu Ilargiari buruzko informazioa http://link.
edelvives.es /nkvmy estekan aurkituko
duzun
atlasaren i. moduluan. Egin Ilargiaren ezaugarri
nagusiei eta eklipse motei buruzko txostena.
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Bloomen
taxonomia
kontuan
hartuta
graduatutak
o
jarduerak

Gogoratu : historia ikastea
4
Zer dira historiaren aroak? Zertarako

erabiltzen dituzte historialariek?

1

Paleolitoa
Duela bi milioi urte
baino gehiago

Iturri historikoak

Historia gizakia idazten hasi zenetik –K.a.
arteko aldia da.

4

uek erabiltzen dituzte. Garrantzits
Iragana aztertzeko, iturri historikoa
antzinako agiriak— eta iturri arkeonak idatzizko iturriak —hala nola
aztarnak— dira.
logikoak —eraikuntzen eta objektuen

Denbora historikoa neurtzea

6
2

adierazten.

ek zenbait alditan edo arotan banatzen
Historia aztertzeko, historialari
gern aldaketa handia ekarri zuen
dute denbora. Pertsonen bizimodua
hasdu non amaitzen den bat eta non
taera garrantzitsu batek adierazten
bat.
aurkikuntza da gertaera horietako
ten den hurrengoa. Amerikaren
eta
bereizten ditugu: historiaurrea
Gure iragana ikertzeko, bi aro handi
n banatzen dira.
historia. Aro horiek aldi laburragota

agertu zirenetik
Historiaurrea gizakiaren lehen arbasoak
zen arteko aldia da.

1

2

3

Erdi Aroa Erroma erori zenean hasi zen.

Gazteluen garaia da.

5

Erdi Aroa
476. urtea

zutenean hasi zen.
Aro Modernoa europarrek Amerika aurkitu
zaio.
Aldi horri aurkikuntzen garaia ere esaten

Neolitoa

7

K.a. 8000 urte

Aro historikoak

K.a. 3500. urtea

hasi zen. Antzinaroan,
Antzinaroa gizakia idazten hasi zenean
egiptoarrena, grekoena
zibilizazio handiak garatu ziren, hala nola
eta erromatarrena.

5

—ehun urteko aldiak— neurtzen
Historian, denbora urtetan eta mendetan
dute
ek Jesu Kristoren jaiotza hartzen
da. Denbora neurtzeko, historialari
(K.o.)
aurreko (K.a.) eta Kristo ondorengo
erreferentziatzat. Beraz, Kristo
adibidez, K.a. 753. urtean sortu zuesamoldeak erabiltzen ditugu. Erroma,
K.o.
beti
da
ez
datetan
Kristo ondorengo
ten, hau da, K.a. viii. mendean.

Antzinaroa

3500. urtean– gaur egunera

hasi zen, eta gaur
Aro Garaikidea Frantziako Iraultzarekin
egunera arte irauten du.

6
Paleolitoa, Neolitoa eta Metal
Historiaur reak hiru aldi ditu:
, Erdi Aroa, Aro Modernoa
Aroa. Historiako aroak Antzinaroa
eta Aro Garaikidea dira.

Edukien orrialde bikoitz bakoitzaren
amaieran, eduki garrantzitsuenen

Aro Modernoa
1492. urtea

laburpena

gizakia idazten hasi

3
eta bilketatik,
Paleolitoan, gizakiak harrapakariak ziren,
bizi ziren
ehizatik eta arrantzatik bizi ziren. Tribu nomadetan
eta haitzuloetan hartzen zuten babes.
erabiltzen hasi
Neolitoan, gizakiak nekazaritza eta arrantza
hasi ziren. Sedentario
ziren; hortaz, beren elikagaiak ekoizten
egin ziren eta herrixkak eraiki zituzten.
ikasi zuten
Metal Aroan, metalezko objektuak egiten
gizakiek eta lehen hiriak agertu ziren.
Brontze Aroa eta
Metal Aroak hiru aldi ditu: Kobre Aroa,
Burdin Aroa.

Metal Aroa
K.a. 5000 urte

zaharrenetik berrienera:
Kopiatu honako aldi hauek, eta ordenatu
Aro Modernoa, Paleolitoa,
Neolitoa, Antzinaroa, Aro Garaikidea,
Erdi Aroa. Ondoren, definitu aldi bakoitza.
zure ustez, Paleolitoko
Deskribatu nolakoa izango litzatekeen,
2
baten bizitzako egun bat.
pertsona baten eta Neolitoko pertsona

1

7

Aro Garaikidea
1789. urtea

Azaldu zein diren iturri historiko nagusiak.
rekin, Frantziako
Zer aro hasi ziren Amerikaren aurkikuntza
Zer urtetakoak dira
Iraultzarekin eta Erroma erortzearekin?
gertakari horiek?
arkeologiko bati buruzko
Egin zure herritik gertu dagoen aztarna
5
garrantzia duen ondare
ikerketa. Zer alditakoa da? Azaldu zer-nolako
bitartekoa den aldetik.
historikoaren parte eta historia ezagutzeko

3

4
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Berrikusketa jarduerak eta,
ikonoen bidez nabarmenduta,
IKT jarduerak, ikertzekoak eta
arrazoitzekoak.

PISApolis

aieran,
Unitate bakoitzaren am

atal espezifikoak

Kultura bisita
Irudietako kated
rala dagoen hiria
ikustera joan
liarekin. Sartu
zara famiaurretik, Erram
untxo lehengusu
kina erromanik
ak eraioa edo gotikoa
al den galdetu
erantzun zeha
dizu. Hari
tz bat emateko
eta informazi
erantzun hona
oa zabaltzeko,
ko galdera haue
i.

b

PISApolis atalak, fokua
gaitasunetan jarrita, bertako zein
nazioarteko frogak gainditzeko gai
izan daitezen lagundu egingo die
ikasleei.

a

N
JARRI PRAKTIKA

u
eta egingo dug raz daitezke,
bat aztertuko
bidez adie
Denbora lerro
oak grafiko
itzeko
aera historik
k erraz aurk
ena
joana eta gert
garrantzitsu
n dira.
Denboraren
Gertaerarik
tzeko erabiltze
oak erabiliz.
dauden uler
denbora lerr
antolatuta
boran nola
eta haiek den

Egiteko modua
Behatu Erdi

1

Aroa Iberiar

adierazt
penintsulan

viii. mendea

mendea -711
Bisigodoen
nagusitasuna

v.

ix. mendea

xi. mendea

x. mendea

929
erria
Kordobako Kalif

711
konkista
Musulmanen

diren
Adierazi nahi
rikoak eta
gertaera histo
datak
haiei dagozkien
bildu behar dira.

xii. mendea

xiii. mendea

3

oan eman dizue
ten liburu
erromanikoaren
eta estilo gotikoaren xkan, estilo
nagusiak datoz
ezaugarri
azald
da eta zenbait hitz uta, baina liburuxka busti egin
ezabatu egin dira.
esaldiak koadernoa
Kopiatu
n, eta osatu, liburu
jakiteko.
xkak zer dioen

Altuera

a. Estilo erromaniko
a ..... bitartez iritsi
zen Iberiar
penintsulara.
b. Erakin gotikoak
oso ..... dira.
c. Eraikin errom
anikoen ..... oso
txikiak dira; hori
eta, eraikin horie
dela
k oso ilunak dira.
d. Eraikin errom
anikoen atzealdear
i ..... esaten zaio.
e. Gotikoko ohiko
arkuak ..... dira;
erromanikokoak
berriz, ..... dira.
,
f. Eliza gotikoetak
o leihoak ..... apain
duta daude.
g. Eliza gotikoetak
o fatxadetan .....
daude.
h. Estilo ..... zahar
ragoa da ..... baino
.

Arkuak

xiv. mendea

ak

2 Erabili aurre
ko jardu

erako datuak argaz
eraikina zer estilo
kietako
takoa den esate
ko. Justifikatu zure
erantzuna, irudie
tan ikus daitezkeen
oinarritzat hartu
elementuak
ta.

3 Eraikin krista

uez gain, zer beste
erlijio
ziren Erdi Aroan?
Zergatik ikus daite eraikin egin
zke Espainian
hainbat erlijiotako
Erdi Aroko erlijio
eraikinak?

1212
ako Gudua
Navas de Tolos

1031
Kaliferriaren
amaiera

722
Gudua
Covadongako

4 Turismo
buleg

Gotikoa

Leihoak

1492

1230
ek bat
Gaztelak eta Leon
egin zuten

1137
elonak
Aragoik eta Bartz
bat egin zuten

Erromanikoa

Hormak

Barruko horm

ERDI AROA
vii. mendea

ko taula
osatu, eraikin errom hau zure koadernoan, eta
anikoen eta eraik
ezaugarri nagusiak
in gotikoen
laburbiltzeko.

honi.

2

razi
egin, eta adie
laukizuzen bat
da.
Lerro bat edo
banatu behar
k adina zatitan
o da
behar diren aldia
ortzionala izang
en tamaina prop
ekiko.
Zati bakoitzar
enar
iraup
aldiaren
adierazten duen

476

Jarri praktikan atalak Gizarte
Zientzien arloko lanerako
tresna eta teknika
espezifikoak aurkezten ditu.

1 Kopiatu
hona

bora lerro
en duen den

aerarik
behar dira. Gert
erak lerroan jarri
enak, aldiz,
Datak eta gerta
zen dira; eta berri
rraldean ipint
zaharrenak ezke
eskuinaldean.
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joana denbora
Denboraren
da.
z adierazten
lerroen bide

Zure txanda!

tzun :
lerroari, eta eran
Aroko denbora
obako Kaliferria
1 Behatu Erdi
lehendabizi, Kord
aldik
Zer gertatu zen Leonen bat egitea? Zer
eta
en
ala
k
telar
ala Gaz
bisigodoa
en, erresuma
iraun zuen gehi
erriak?
Kordobako Kalif

a. Honako
denbora lerro
Erdi Aroaren
Asturiasko
behar dituzu:
nako
hauek adierazi ra, Aragoiren eta Bartzelo
sorre
aren
eta
Erresum
Leonen
bat egitea, eta
a.
Konderriaren
n betiko bat egite
behi
en
telar
Gaz

2 Orain, egin
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AdI, gAldeRAK!

Ikasten ikasi atalak edukiak
finkatzen laguntzen du,
ikasteko teknikak eta
ikaskuntza estrategiak
baliatuz.

1

2
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goelan
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el orden el
Too ls.
Cma pTopols
ma Cma
el progra

T N IKASI
IKASTe
edua
Zirkulu er

Bizimodua ra
hiritar
Zibilizazio
tua
za urezta
Nekazarit

fa erresum ako
1031: Tai
nad
ndeak: Gra
xiii-xv. me
Erresuma

lus
Al Anda
a
Arkitektur
Alkazabak
Meskitak

Kultura
Greziaren
Antzinako aren
eta Errom
de ziren.
kultura gor

o datuak
l bakoitzek
en bat, ata
egin laburp
duari, eta
n
zirkulu ere
bat. Eredua a;
du
1 Behatu
a.
ere
tut
iko
ulu
t har
tauen zirk
ek ere: got
.
oinarritza
esuma kris te elementu hau bat egitea; xiii-xv
bes
Aroko err
egin Erdi n, gehitu honako aren eta Aragoiren laren bat egitea;
2 Orain,
zte
tzelon
Ga
lez gai
Bar
ata
eta
7:
ko
nen
.
; 113
jasota
1230: Leo landa ingurunea
omanikoa
na;
err
k;
ape
k;
ioa
en hed
feudoa
monaster
lurraldear
; gazteluak;
mendeak:
amentuak
gizarte est

duzu?
gogoAN Al

zi
n? Adiera
de Lurrea
.
atiko dau
bakoitzak
zona klim ditzakeen zona
Iberiar
n
3 Zenbat
mota iza
zein dauden
zer klima
horietatik lotutako
ldu
aza
ei
Ondoren,
aipatu hai
eta
an,
.
penintsul
eizgarriak
paisaia ber
faseak?
a Ilargiaren
4 Zein dir
100

14 Proposamen didaktikoa

Lotu errege
bisi
gertaera nag godo bakoitza haren
erregealdik
usiarekin.
o
Sueboak eta
bask
mendean hart oiak
u zituen.
Rekaredo
Lege komuna
k
zituen bisigodo egin
entzat
eta hispanoerromatarrentza
t.
Katolizismor
a
bihurtu zen.

Leovigildo

Rezesvinto

Kopiatu hon
ako
eta ordenatu gertaera hauek zure
koa
zaharreneti
k berrienera. dernoan,
• Almohadee
n konkista
• Covadonga
ko Gudua
• Rodrigoren
porrota
• Granadaren
erorialdia
• Abd ar Rah
man III.aren
kalifaldia
• Taifa erresum
ak
4 Zer zeri
kusi izan zue
n Al Andalus
eta Erromak
ek Greziako
o kulturen tran
smisioareki
a. Ezagutza
n?
klasikoa sun
tsitu, eta islam
a
b. Galdutak
o ezagutza
klasikoen berr
i eman
c. Greziako
eta Erromak
o kulturaren
zuen, baina
berri izan
isilpean gord
e zuen.
5 Zer hiru
erlijio
penintsulak talde bizi ziren elkarrek
o lurraldean
in Iberiar
Erdi Aroan?

a eta
leria aktibo
dira biztan
bereizten
a?
a ez-aktibo
batek
biztanleri
n herrialde retako
due
ra
de hor
2
hedadu
da herrial
ia
0 km -ko
6 421.00
ditu. Zein ako da baliagarr
biztanle
tar
ioi
Zer
mil
19
atea?
a dentsit
biztanleri itea?
i jak
hor
u
dat

5 Zertan

Gogoan izan koadern
oan edo orri solte
batean egin behar dituzula
jarduerak.

Kopiatu hon
ako
hasierako eta denbora lerro hau, eta
amaierako
osatu, hare
aldiekin eta
n
datekin.
HISTORIAU
RREA
HISTORIA

3

baten
ger taera
z daitezke uruan, hura
n aurke
ren ing
bisualea
da eta, ha
er, modu
jartzen
honi esk
ian
ta
erd
mo
era
Eskema
k. Gerta
gusiak.
gusiak
i nagusia
datu na
ugarri na
ezaugarr
dit ug un
lusen eza
o behar
Al Anda
aztertzek
ereduak
Garapena
kista
, zirkulu
ularen kon
honetan
Adibide
711: Penints Kaliferria
en dit u.
929:
ak
laburbiltz

Gogoan al duzu?
Aurrez landutako
edukien berrikusketa

Adi, galderak! ataleko ebaluazio jarduerek
ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak
dituzte oinarrian.
6

Identifikatu
Al Andaluseko
hauek.
honako erai
kin
a. Azoka zen
: ..... .
b. Jendea garb
itu zedin erab
iltzen ziren:
c. Musulmane
..... .
n tenplua zen
: ..... .
7 Kopiatu
eta osatu hon
ako esaldi hau
a. Asturiask
ek.
o Erresumatik
..... sortu zen,
..... , ..... eta
eta, geroago
..... bereizi zire
,
n handik.
b. Pirinioetan,
..... Erresum
a eta .....
Koroa sortu
ziren.
c. Al Andalus
..... erresumatan
errazagoa izan
zatitzeari eske
zen ..... .
r,
8 Kopiatu
honako
sailkatu, prib esaldi hauek koadern
oan
ileg
taldekoak dire iatuen edo ez-pribilegia , eta
n: zalduna,
tuen
apezpikua,
merkataria, fraidea, noblea, nekaza
eskulangilea
ria,
9 Behatu
.
mapari, eta
egin erresum
a kristauen
1 :14.000.000
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Porto

Huesca

Segovia

Coimbra

Bartzelona

Teruel
Valentzia

Palma

asoa

o its

rrane

Kordoba
Jaen

Sevilla
Granada
I

E

300 km

Perpignan
Ampurias

Lleida

Alcañiz
Tortosa

Toledo Cuenca
Badajoz
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ATLANTIKOA

M

Pallars
Urgel

Soria Zaragoza

Salamanca
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Iruñea

Burgos

Lisboa

100

Kantauri itsasoa

Oviedo

Donejakue

Murtzia

ite
Med

Almeria

Malaga

H

10

Kopiatu hon
ako arte esti
lo
zaharreneti
k berrienera. hauen izenak
Ondoren, adie
ziren arkuak
eta leihoak
razi nolakoa
estilo bakoitz
k
ean.
gotikoa
bisigodoa
erromanikoa

Historia ikas
teko, garrantz
itsua da jaki
bakoitza bes
tea
te
unitatean kau baten kausa edo ondorio gertaera
salitate hori
dela. Bilatu
azaltzen due
n adibide bat.

101

Amaierako jarduerak

metakognizioa

sustatzen du –arrazoibidea bera
arrazoitzea–, ikasten ikasteko tresna
den aldetik.

hiruhileko bakoitzaren
amaieran, honako atal hauek:

Eta

PISApolis

a

Historia, irudien bidez

b

c

3

Sararen anaia nagusiari maketak
egitea
gustatzen zaio. Margolanetan hartzen
du
ideia eta eszena historikoak berritzen
ditu,
berak margotutako eta modelatuta
ko irudiekin.

Kopiatu behekoa bezalako denbora
lerro bat, eta osatu adierazitako
datuekin.
xii

Sara eta bere lagun Aitor azken
maketei
eta horien oinarri diren hiru margolane
i
begira daude. Orain, zer eszena
lantzen ari
den asmatu nahian ere badabiltza,
gainera.

xiii

xiv

xv

xvi

xvii

xviii

a. Markatu kolore batez Erdi Aroa; eta beste
kolore batez, Aro Modernoa.
b. Kokatu maketetan irudikatutako eszena
bakoitza dagokion lekuan.

PISApolis atalak ikasleak prestatuko ditu,
bertako zein nazioarteko gainditzeko gai izan
daitezen, hiruhileko bakoitzeko edukiei
lotutako proposamenen bidez.

c. Kokatu Iberiar penintsulako azken erresuma
musulmanaren amaiera data. Noiz sortu
zen
Al Andalus?
d. Aukeratu denbora lerroaren azken mendeko
gertaera historiko bat.

Sararen anaiak egin nahi duen
hurrengo maketak lotura du
Ondorengotza Gerrarekin.
a. Egin taula bat, eta adierazi zer alderdi
borrokatu
ziren eta nor izan zen garaile. Zer itunek
eman
zion amaiera gerrari?
b. Erreparatu honako hiru errege hauei,
eta esan
zein beharko duen Sararen nebak. Zer
dinastiatakoa da errege bakoitza?
a

Filipe V.a

b

Karlos I.a

c

Filipe IV.a

EKIN ETA IKASI
Historiako aldi guztietan izan dira
asmakizun eta aurrerapen zientifiko
garrantzitsuak.
1

Behatu Sararen anaiak egindako
maketei eta horiek egiteko oinarrian
hartu dituen margolanei.
a. Maketaren batek gertaera historikoren
bat
irudikatzen al du? Hala bada, esan zer gertaera
den eta zer datatan gertatu zen.
b. Hiru margolanen artetik, zein da artista
barroko
batena? Aipatu estilo horretako margolari
garrantzitsuenak.
Zer mendetan kokatuko zenuke b margolaneko
eszena? Zer alderdirekin lotuko zenuke?

Bizitza ikertzen eman duten pertsonen
lan gogorraren ondorio dira
gehienak. Asmakizun horietako asko
gaur egun erabil ditzakegu; beste
asko,
aldiz, asmatzear daude oraindik. Agian,
zuetako baten batek etorkizuneko
asmakizun horietakoren batean parte
hartuko du egunen batean.

Behatu Erdi Aroko azoka bat
irudikatzen duen eszenari,
eta erantzun honako galdera hauei:
Hiriko zein lekutan antolatzen ziren
azokak? Zer beste elementu nabarmentze
n ziren
Erdi Aroko hiri kristauetan? Eta Al Andaluseko
hirietan?

Lan taldetan bilduta, aukeratu, zuen ustez,
Historiako hiru asmakizun
garrantzitsuenak direnak, eta bildu haiei
buruzko informazioa.
Gero, zuotako bakoitzak beste asmakizun
bat proposatuko du. Deskribatu, eta
kartoi mehe batean marraztu beharko
duzue; zer arazo konponduko duen edo
gizateriari nolako aurrerapena eragingo
dion ere adierazi beharko duzue.
7 Jarri asmakizun guztiak eta
haien azalpenak gelan ondo ikusteko leku
batean.
Azkenik, asmakizun onena aukeratuko
duzue guztion artean.
5

b. Zer estamentutakoak ziren merkatariak?
Zer beste talde ziren estamentu horretakoak?

6

c. Zer gertaerarekin dago lotuta eszenak
irudikatzen duen aldi historikoa?

Ekin eta ikasi
atalak

ekintzaile iz
ate
sena indartzen du ko
.
119

Eta hiruhileko bakoitzaren
amaieran, lankidetza tailer
bat, taldeka egiteko, urratsez
urrats azalduta.
lAnkIdetzAn IkASI
Geure museoa sortuko dugu

Zer behar dugu?

alderdirik garrantzitsuenak
honetan, Erdi Aroko eta Aro Modernoko

Hiruhileko
ikasi dituzue.

hobeto ezagutzeko, ikerketa bat
Aldi historiko horietako artearen ezaugarriak
eta geure museoa diseinatu.
egin dezakegu lau edo bost kideko taldetan,

• Paper jarraitua
• Arkatza
• Koloretako arkatzak
• Errotuladoreak
• Argazkiak eta liburuxkak

Museorako argibide taulak prestatuko ditugu

jakinarazitako datuekin, talde
Bildutako eta, azken txostenean, ikaskideei
Taula
binaka egitura erabiliz.
du,
bakoitzak argibide taula bat egingo
hortaz, garrantzitsua da emaitzak
guztiekin, geure museoa sortuko dugu;
ondo ordenatuta aurkeztea.
Taula egiteko, honako urrats hauei jarraitu

behar diezue:

• Guraizeak

Arteari buruz ikertuko dugu

eta Aro
izeneko lankidetza teknika, Erdi Aroko
ikerketa taldeak
Erabili
lortzeko. Lana egiteko, jarraitu
Modernoko arte estiloei buruzko informazioa
irakaslearen argibideei.
1. Lana banatzen dugu

ko honako arte estilo hauetako bati
Talde bakoitzak ikasitako aldi historikoeta
buruzko ikerketa egingo du.

aurreko
Taula osatzeko, itsatsi lortutako informazioa
izan irudiak ere
urratsean esleitutako eremuetan. Gogoan
behar dira
erantsi behar dituzuela. Argi identifikatu
idatzita.
izena
irudiak, lanaren eta haren egilearen

ArtE EstILoAk
Aro Modernoa

Erdi Aroa

Erromanikoa

Gotikoa

Errenazimentua

Barrokoa
Datuak

Arte genero guztietan, kontuan hartu
zitako datuak.

behar dituzue eskuineko taulan adiera-

• Arte generoak (pintura, eskultura,
arkitektura)

2. Informazioa bilatzen dugu

informazioa bilatu behar duzue
Talde bakoitzari egokitutako lana egiteko,
heldu baten zaintzapean, edo adituei
liburuetan, aldizkarietan eta Interneten,
artelan garrantzitsuenen irudiak bilatu
kontsultatu behar diezue. Gogoan izan

Artelan garrantzitsuenak

arteari
Zorionak! Erdi Aroko eta Aro Modernoko
taula bat egin
buruzko ikerketa proiektua eta argibide
leku batean
dituzue. Gelan, ondo ikusteko moduko
guztiekin batera,
itsats ditzakezue taulak, eta horiekin
museo bat sortuko duzue.

museo bat
Lortutako informazio guztiarekin, hurbileko
irakaslearen
ikustera joateko bisita presta dezakezue,
laguntzarekin.

behar dituzuela.

3. Aztertu eta laburbildu egiten dugu

hartuko dituen azken txosten bat
Bildutako datu garrantzitsuenak barnean
bateratze lan bat egin beharko
egin behar duzue. Horretarako, taldekideok
oharrak idatziko dituzue. Amaitu
duzue, eta alderdi garrantzitsuenei buruzko
dituzuela.
ikertu
guztiak
datu
aurretik, egiaztatu taulako
4. Emaitzen berri ematen dugu

gainerako ikaskideei emaitzen berri
Amaitzeko, azken lan bat egin behar da:
ileak edo bozeramaileak iker
eman. Horretarako, talde bakoitzeko koordinatza
irakurriko ditu.
ketaren azken txostena eta ondorioak

PBl PROIektUA
penintsulan geratu diren Al AnSaudi Arabiako ikerlari talde bat Iberiar
ari da biltzen. Ikerketak osatze
daluseko aztarnei buruzko informazioa
Ez-ohiko bidaia bat egin nahi
aldera, Espainiara bidaiatzea erabaki dute.
arabiarrak ardatz dituen ibilbide
bainu
dute, eta ondoen kontserbatutako
bat egin.
Zer gomendatuko zenieke bidaiari buruz?

PBL proiektuak
enuntziatu bat jasotzen du,
problematan oinarritutako
proiektu bat garatzeko.

Ikaslearentzako
materiala II
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Material hauek
guztiak ikaslearen
liburuarekin doaz.

Superpixepolis unibertsoko
pertsonaiak protagonista
dituen komiki bat,
irakurzaletasuna sustatzeko.
Eguzki
kondorra
desagertu da
akademiatik.

Zerbait benetan
bitxia gertatu da
akademian. Bisita
egin digutelakoan
nago.

Zeeeer?

Ez al zarete
jabetzen? Capacek inken magia
baliatu du iraganetik etorri
eta Kondorra akademiatik
lapurtzeko.

Kondor hori inken talisman magiko bat da. Pixecuteq handiarena izan zen,
inken enperadore handienetako batena.

Bere anaia Capac azti maltzurrak
gorroto zuen eta tronua kendu nahi
zion. Horretarako, Kondorra lapurtu
beharra zuen, baina ez zuen inoiz
aurkitu.

Gazteok, inken garaiko
Perura joan eta Kondorra
berreskuratu behar duzue.
Bestela, Capac maltzurra
izango da enperadore.

Nik bai, ordea, Perura egindako
espedizio batean, zuen adina nuenean.
Harrezkero, akademian egon da.

Tumatxa!
Eguzki
kondorraren
bila?
Inken garaira?

Arropa
ederra
zuten.

Dotore
al nago?

3

Kitxuaz zenbait
truku ikasi dut.
Hizkuntza zail
samarra da.

Hobe izango
da ikusezin egin
eta begiratu bat
ematea...

Txaski.

Begira
nazazue,
txikiok.

Esango
nuke ez duela
osaba ikusi
nahi.
Familia
honetan ez dira oso
ondo konpontzen,
antza.

Kontu izan.

Kontuz.
Diotenez,
haserretzen
direnean, tu
egiten...

Kar-kar... Munstro
txikiak? Hau al da
Pixecuteq gizajoak bidal
dezakeen guztia?

Inozo halakoak.
Ez al dakizue
Kondorrari esker
garaiezina
naizela?

Kaixo,
polita...

Nik helduko
diot. Zatoz...

...dute.

Kontuz.
Capac aztia
hemendik ibil
daiteke.

Azkar! Askatu
eta haren atzetik joan
behar dugu. Bestela,
Inka Handi izendatuko
dute!

Hau nazka!

Mila esker
abisuagatik.

Usaina
aditu dizu,
antza...

10

Eroso egongo
zaretelakoan nago,
hemen geratuko
baitzarete, betirako.
Eta orain, axola ez
bazaizue, banoa nire
anaiari tronua
kentzera.

Atsegina,
benetan,
Capac hau.

Baina, nola
askatuko
gara?

11

600 urte egin
beharko dituzue atzera.
Kontu handiz ibili. Eta
gogoratu: denborak
hegan egiten du.

Irakaslearentzako
materiala
re
latan jaso dira, eta elkar
Programazioditauzktetau
o
tak
du
unitate bakoitzean lan

kin

lotuta adierazten
dar
ak, Ikaskuntzaren estan
ide
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io
az
alu
Eb
,
iak
Eduk
adimenak.
itasunak eta Askotariko
ebaluagarriak, Gako ga
IRAILA
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URRIA

AZAROA

ABENDUA

URTARRILA

Orrialde hauetan,

OTSAILA

MARTXOA

APIRILA

MAIATZA

Ikaskuntzaren
estandar
ebaluagarriak

EKAINA

ebalua daitezke.

PROGRAMAZIOA

Edukiak

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak

Ebaluazio adierazleak

IL, or.

Gako
gaitasunak

AA

Ebaluazioa

Elementu klimatikoak

1. Ea identifikatzen dituen kliman eragiten duten elementuak eta ea azaltzen duen
nola eragiten duten harengan.

1.1 Ea izendatzen dituen elementu klimatikoak.

30

IL: 1. jar., 43. or.

Klima aztertzea

2. Ea barneratu duen klimari buruzko oinarrizko ideiarik, eta ea identifikatzen
duen nola definitzen diren klima motak eta hura irudikatzeko eta aztertzeko
grafiko nagusiak: klimagramak.

2.1 Ea badakien klima definitzen, eguraldiaren eta klimaren
arteko desberdintasuna azalduz.

30

IL: 6. jar., 43. or.

2.2 Ea interpretatzen eta aztertzen dituen klimagramak.

31

IL: 7. jar., 43. or.

2.3 Ea deskribatzen duen estazio meteorologiko bat eta haren
funtzioa, eta ea identifikatzen dituen datu atmosferikoak biltzeko
aparatuak.

31

EO: 1. jar., 114. or.

2.4 Ea interpretatzen dituen mapa meteorologiko errazak eta ea
bereizten dituen haien elementu nagusiak.

40

EO: 2. jar., 114. or.

Faktore klimatikoak. Lurreko zona klimatikoak

Klima eta paisaia

3. Ea barneratu duen klima zehazten duten faktoreen funtsezko ideia bat.

3.1 Ea identifikatzen dituen klima zehazten duten faktoreak.

32-33

IL: 2. jar., 43. or.

4. Ea bereizten dituen munduko zona klimatikoak.

4.1 Ea badakien zona klimatikoa definitzen eta ea izendatzen
dituen Lurreko zona klimatikoak.

33

IL: 3. jar., 43. or.

5. Ea bereizten dituen hainbat klima mota, oinarrizko zenbait ezaugarri
identifikatuta.

5.1 Ea deskribatzen dituen klima nagusien zenbait ezaugarri.

34-35

IL: 4. jar., 43. or.

6. Ea identifikatzen duen zona klimatiko bakoitzeko berezko landare espezieren
bat.

6.1 Ea badakien azaltzen zergatik dituzten landareek ezaugarri
bereziak, zer zona klimatikokoak diren kontuan hartuta.

7. Ea azaltzen duen zer den paisaia bat eta ea identifikatzen dituen paisaia
osatzen duten osagai nagusiak.

34-35

IL: 8. jar., 43. or.
EO: 3. jar., 114. or.

7.1 Ea badakien paisaia definitzen eta haren elementuak
identifikatzen.

35

EO: 4. jar., 114. or.

7.2 Ea badakien arro eta isurialde hidrografikoak bereizten eta ea
izendatzen dituen ibai baten atalak.

35

EO: 5. eta 6. jar.,
114. or.

OHARRA:

Ikaskuntzaren estandarrak
ikaslearen liburuko Adi, galderak!
atalean eta proposamen didaktiko
honetako ebaluazio osagarrian
ebalua daitezke.

IL: Ikaslearen liburua EO: Ebaluazio osagarria (Proposamen didaktikoa)
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Horiez gain, beste hainbat
alderdi jasotzen dira, hala nola
aniztasunari arreta, lexikoa,
IKTak erabiltzeko eta
irakurzaletasuna sustatzeko
iradokizunak, beste baliabide
batzuk...

Irakurzaletasuna sustatzea
LEXIKOA
Klima: paisaia, haizea, prezipitazioak, presio atmosferikoa,
hezetasuna, tenperatura, latitudea, altitudea, termometroa,
plubiometroa, anemometroa, barometroa, higrometroa, estazio
meteorologikoa, eguraldia, klimagrama.

Lurreko zona klimatikoak: epela, beroa, hotza.
Paisaiak: oihana, sabana, basamortua, basoa.

METODOLOGIA ETA IKAsTEKO ZAILTAsuNAK

DIZIPLINARTEKOTAsuNA

Unitate honetan, funtsezkoa da klima eta eguraldi kontzeptuak
ongi azaltzea eta bereiztea, ikasleek edukiak ulertzeko.

Idatziz nahiz ahoz adieraztean hizkuntza zuzen erabiltzea lotuta
dago Hizkuntza arloekin.

Hori azaldu ostean, esan izendatzeko zer elementuri erreparatzen
dieten zer eguraldi egingo duen jakiteko. Hala, elementu
klimatikoak bereizten hasiko dira, eta aurrerago elementu horiek
aztertzeko zer meteorologia tresna erabiltzen diren ikasiko dute.

Eguraldi mapak eta klimagramak ulertzea lotuta dago Matematika
eta Arte Hezkuntza arloekin.

Horren ondoren, azaldu klimari eta Lurreko zona klimatikoei
buruzko edukiak. Azaldu paisaia kontzeptua ere, eta lotu zona
klimatikoekin.
Unitate honetako zailtasun nagusia klimagramak ulertzea da.
Horretan laguntze aldera, azaldu argi zer aldagai adierazten diren
klimagramatan eta nola interpretatzen diren. Gero, zenbait
klimagrama azal daitezke ahoz denen artean, ongi erabiltzen eta
ulertzen dituztela ziurtatzeko.
Zailtasunak sor ditzaketen beste bi kontzeptu berotegi efektua eta
ozono geruzaren suntsiketa dira. Kontzeptu horiek azaltzean,
baliatu irudi eta antolatzaile bisual ugari, hori lagungarria izango
baita errazago uler ditzaten.

ANIZTAsuNARI ARRETA

Klima aldaketa, haren ondorioak eta hura eragozteko egin
daitezkeen ekintzak lotuta daude Natura Zientziak arloarekin.

BALIOAK ETA JARRERAK
Garapen iraunkorra sustatzea eta ingurumena zaintzea. Egin
gogoeta, ikasleak ohar daitezen baliabideak mugatuak direla eta
ingurumena zaintzeko beharrezkoa dela garapen iraunkorra
sustatzeko neurriak hartzea.
Paisaia balioestea. Paisaia natura ondasuna den aldetik babestu
behar dugula jabetzea.

IKTak ERABILTZEA
Unitate honetan, fluxu diagramak landuko dira, CmapTools
programa erabiliz. Hasteko, gaiari buruzko diagrama erraz bat egin
daiteke, ikasleek fluxu diagramak nola egiten diren ikas dezaten.

Finkatzeko
• Interpretatu zenbait zonatako klimagramak. Klimagrama bat
abiapuntu hartuta, leku bateko klima deskriba daiteke.
• Lotu zenbait paisaia mota dagozkien klimagramekin.
Zabaltzeko
Unitatea lantzen amaitu eta gero, egokia izango litzateke ahal
izanez gero herriko edo inguruko meteorologia institutu batera
joatea, meteorologoek nola lan egiten duten ikusteko eta
ikasitako kontzeptuak finkatzeko.
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GuRAsOEN EsKu-HARTZEA

• 28. orrialdeko testua irakurtzen hasi aurretik, esan ikasleei
egiteko unitateko edukiari buruzko hipotesiak, irudiei soilik
erreparatuta.
• Eskatu ikasle bati irakurtzeko testua ozen, erritmoa, intonazioa eta
etenak lantzeko.
Gero, irakurmena lantzeko, esan testua irakurri duen ikasleari
azaltzeko ikaskideen aurrean, ahoz, zer ulertu duen, eta eskatu
nabarmentzeko ideia nagusiak.
• Esan ikasleei idazteko ulertu ez dituzten kontzeptuak eta bilatzeko
esanahiak.

Horrez gain, meteorologia etxola soil bat egin dezakete etxean,
meteorologia tresna batekin edo birekin, egunero ordu berean
datuak biltzeko.

• Irakurgai gomendatua. Nuestro planeta en peligro,
Donald Grant (Juventud, 2008). Klima aldaketari buruzkoa da,
eta egokia, Lehen Hezkuntzako ikasleentzat.

Baliabideak
Superpixepoliseko materialak
• Lan koadernoa, 14.-23. or.
• SPX digitala.
- Finkatzeko.
- Zabaltzeko.
- Jarduera elkarreragileak.
- Ebaluazio sortzailea.
- Dokumentu didaktikoak.
• Horma-irudia, 3.
Web baliabideak
• Esteka honetan, Lehen Hezkuntzako maila bakoitzeko ikasgai
guztietarako galderen jolasak daude. 5. mailarako, klimari buruzko
jolas bat dago.

• Esteka honetan, klima aldaketaren ondorioak pairatzeko arrisku
handiena duten lekuen irudiak ikus daitezke.
http://link.edelvives.es/thtip

http://link.edelvives.es/zkrfb

Gurasoek herriko klimari buruzko informazioa bilatzen lagundu
diezaiekete ikasleei, bai eta Internet erabiltzen ere.
Bestalde, txangoak egin ditzakete natura ingurunera, landarediari
erreparatzeko.

• Irakurtzen jarraitu atala irakurtzen hasi aurretik, eskatu
identifikatzeko testuaren egilearen izena. Gero, landu testuetan
funtsezko hitzak identifikatzeko abilezia. Horretarako, esan
irakurtzeko bakarka, eta ikaskideekin batera aztertu aurretik,
azpimarratzeko funtsezko hitzak. Gero, hautatutako hitzak
alderatuko dituzte denen artean, garrantzitsuenak zein diren
adostuko dute eta koadernoan idatziko dituzte.

• Bideo honetan (Meteorología para niños), unitateko edukiak argi
eta egoki azaltzen dira, eta benetako irudiak ere ageri dira.

• Esteka honetan, meteorologiari buruzko gaiak azaltzen dira;
besteak beste, nola sortzen diren ekaitz elektrikoak.
http://link.edelvives.es/gyqis

http://link.edelvives.es/fznus
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Web baliabideen

QR kodeak,
haietara sarbidea
errazteko.
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Askotariko adimenak
garatzeko jarduera
iradokizunak, ikaslearen
liburuko orrialde bikoitzeko

AsKOTARIKO ADIMENAK
Edukia: klima eta paisaia
Orrialdeak

28-29

Zereginak

AA

AA

Zereginak

Banaka Zer jarduera egitea gustatzen zaizu egun eguzkitsuetan? Eta egun euritsuetan?
Deskribatu kartoi mehe banatan eta osatu akuarelaz egindako irudiekin.

Bidaia berezi bat
4 edo 5naka Hurrengo oporraldirako, bidaia bat antolatu behar duzue, natura ingurune batera. Lekua
aukeratzeko, irakasleak klima mota bat esleituko dio talde bakoitzari, antzeko ezaugarriak dituzten lekuak
asko errepika ez daitezen. Astebeterako ibilbideak eta jarduerak prestatu behar dituzue, kontuan izanik
nolakoa den aukeratutako lekua. Proposamena erakargarria izan dadin, aurkezpen bat egin dezakezue
ordenagailuz, leku horretako argazkiak ere jarrita.

Banaka eta Ikastalde osoan Egin idazlan bat, bizi izan duzun egunik beroenari, euritsuenari

edo ekaiztsuenari buruz. Jardueraren bat bertan behera utzi behar izan al zenuen egun
hartan? Zer erreakzio izan zuten inguruko pertsonek? Azaldu ikaskideei.
30-31

4 edo 5naka Inoiz pentsatu al duzue zer soinu lot daitezkeen eguraldiarekin? Zer soinuren
bidez adieraziko zenuke bero itogarria? Eta haizea? Erabili objektuak edo gorputza elementu
klimatikoei soinuak jartzeko.

Ingurunea aldatzen
Banaka eta Binaka Pentsatu zer gertatuko litzatekeen klima bati dagokion naturako elementu bat beste
klima batean sartuz gero, eta egin hipotesiak. Paisaia bakoitzari dagozkion animaliak edo landareak ere aipa
ditzakezu. Esate baterako: zer gertatuko litzatekeen palmondo bat klima polarreko leku batean landatuz
gero; basamortuan euri asko eginez gero; jirafa bat baso mediterraneo batera eramanez gero; eta abar.
Idatzi ateratako ondorioak eta aztertu ikaskidearekin batera.

Banaka eta 4 edo 5naka Bildu zure argazkirik onenak, eta sailkatu, urtaroaren edo

eguraldiaren arabera. Gero, erakutsi elkarri, eta egin urtaroen album bat.
32-33

Binaka Ba al dakizue zer diren mandalak? Budismoan eta hinduismoan, kosmosa modu

sinbolikoan adierazteko erabiltzen dituzte. Gainera, gogoa biltzeko eta sormena lortzeko ere
erabiltzen dira. Mandalak zirkulu formakoak dira, eta erdigunearen inguruan, zenbait
marrazki dituzte. Egin mandala bat. Horretarako, moztu zirkulu bat taula batean,
berdintzeko zerra erabiliz. Marraztu faktore klimatikoekin lotutako ikur eta marrazki batzuk
ere. Gero, margotu eta apaindu nahi bezala. Jarri apaingarriak ikasgelan.
34-35

Natura ikasgelan
4 edo 5naka Hitz egin zuen herriko klimari eta landarediari buruz. Bildu inguruan lore eta hosto batzuk, eta
sailkatu, espezieka. Horretarako, itsatsi laginak paper jarraituan eta idatzi landare bakoitzaren izena. Aurrez,
hostoak eta loreak egunkari paper artean jar daitezke, gainean pisua ezarrita (harri bat edo liburu astun bat),
zanpatzeko eta lehortzeko.

Banaka Ekarri gogora zineman edo telebistan ikusi duzun azken filma edo seriea. Zer

Benetakoa al da hau?

landaredi mota ageri da? Zer eguraldi? Zer klima mota da, zure ustez? Lotu klima hori
dagokion Lurreko zonarekin. Ipar hemisferioko herrialde bat da, hala hego hemisferiokoa?
Non grabatu ohi dituzte ikusten dituzun serieak eta filmak? Zergatik?
36-37

Binaka Aukeratu Ingurunea aldatzen jarduerako hipotesi bat, gehien gustatu zaizuena, hatz margoekin
marrazteko. Gero, jarri irakasleak adierazitako zenbakia marrazkiari, eta jarri lan guztiak hormetan. Behatu
ikaskideek egindako marrazkiei, eta ondorioztatu zein den paisaia bakoitzeko elementu arrotza. Idatzi
koadernoa batean marrazki bakoitzaren zenbakia eta zer ikusi duzuen hartan. Gero, egin bateratze lana,
ikusitakoari buruz.

4 edo 5naka Egin zuen autonomia erkidegoko herri baten klimagrama. Informazioa lortzeko,

esteka hau balia dezakezue:
http://link.edelvives.es/bwtij

38-39

Askotariko
adimenen
paleta bat

Musika tradizionala

4 edo 5naka Egin Espainiako klimen mapa bat, maketa batean, plastilinaz. Jarri zona
bakoitzeko klimaren izena, kartoi mehezko txartelak eta zotzak erabiliz. Horrez gain, leku
bakoitzeko landaredi tipikoaren irudiak jar ditzakezue, edota plastilinaz edo buztinez egin.

4 edo 5naka Egin klima beroko, epeleko edo hotzeko herrialde bateko musika tradizionalari buruzko
ikerketa. Interpretatu abestia ikasgelan, dantza tipiko batekin batera.

Giza grafikoa

4 edo 5naka Bilatu Interneten klima aldaketaren aurka edota izaki bizidunak desager ez

Ikastalde osoan Bereizi hiru eremu jolastokian, klima mota bakoitzeko bat. Egin hiru talde, eta kokatu
irakasleak adierazitako lekuan. Aztertu zer alde on eta txar dituen klima bakoitzak bertako biztanleriarentzat
(nekazaritza, merkataritza, abeltzaintza, eguneroko bizitza). Hurrengo saioan, eztabaida egingo da hiru
klimen artean, irakasleak bideratuta, eta argudio koherenteak eman dituzten aztertuta, zer taldek adierazi
duen ongien idatziko du.

daitezen lan egiten duen GKE bati buruzko informazioa. Zer egoera salatzen dituzte? Zer
lortu nahi dute? Nola lagun zenezakete? Egin horri buruzko liburuxka batzuk, jendea gai
horiei buruz kontzientziatzeko.
4 edo 5naka Demagun ingurumenaren aldeko elkarte batekoak zaretela, eta biztanleria horri
buruz kontzientziatzeko goiburu bat eta argudio batzuk prestatu behar dituzuela. Modu
jostagarrian egiteko, asmatu eduki horiei buruzko abesti bat.

Bidaia egunerokoa
Banaka Demagun astebeterako natura ingurune batera zoazela (oihanera, mendira, basamortura edo baso
batera). Bizkar zorroan, behar-beharrezko gauzak soilik eraman dituzu: janaria eta edaria, labana,
iparrorratza eta koadernoa. Koadernoan, egun horietako bizipenak eta abenturak idatzi beharko dituzu:
ingurune horretako landaredia eta fauna, klima, non egin duzun lo, nola egin duzun sua, etab. Ez ahaztu
egunak eta orduak zehaztea. Ondo ibili!

unitateko

Zer sentitu zenuen?
Banaka eta Ikastalde osoan Hurrengo saio batean bidaia egunerokoen aurkezpena egitean, ikaskideei
norberaren abenturak zer emozio eta sentimendu piztu dizkien idatziko du ikasle bakoitzak. Hala, zure
egunerokoa irakurri ondoren, zuk sentitutako emozioak besteenekin alderatuko dituzu.
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DENBORALIZAZIOA
2 aste

PBL proiektua

2. unitatea. Klima

Unitate bakoitzaren
programazioa, lankidetza
ikaskuntza oinarritzat
hartuta.

Eta, gainera:
PBL proiektu bat
(Problem based
learning) eta IKT
tailer bat unitateko

ENPREsA BIDERAGARRI BAT
LANKIDETZAN IKA
IKAsTEA

Helburuak

Unitate honetako helburuak lankidetzan ikasiz lortzeko, egitura hauek
erabiliko dira.
Oinarrizko lankidetza egiturak

Proposamen didaktiko honetako hasierako orrietan edo dokumentu
didaktiko digitaletan dago egituron deskribapena.

Orrialdeak

Lankidetza egitura espezifikoak

Orrialdeak

• Gure herrialdeko eskualdeetan zer elementu klimatikok
eragiten duten jakitea.
• Gure ekosisteman faktore klimatikoek nola eragiten duten
ulertzea.

Irakurgai elkarbanatua

28, 29, 32, 33, 38 eta 39

Zenbakia

35, 42 eta 43

1-2-4

37 eta 43

Zenbaki berdinak elkarrekin

33 eta 37

Orri birakaria

35

Bat guztiongatik

39, 40 eta 41

Orri birakaria, binaka

40 eta 41

Lauko kontzeptu mapa

34, 35 eta 42

Enuntziatua

Hiru minutuko etena

30, 31, 34, 35, 36, 37 eta 40

Galderen katea

43

Arkatzak erdira

39

Hitzen jokoa

30 eta 31

Binaka

28, 31, 33 eta 42

Kirol arloko enpresa multinazional batek negozioa hedatu nahi
du, eta gure herrialdean kokatzeko asmoa du, askotariko klimak
dituen lurraldea dela baliatuta. Aisialdirako establezimendu kate
bat sortu nahi dute herrialde osoan zehar, askotariko abentura
kirolak eskaintzeko, eta horrelako jarduerak egiteko leku
egokien bila ari dira. Lagunduko al diezu ikertzen?

Ikasle bakoitzak autoebaluaziorako honako taula hau betetzea gomendatzen da, zehatz dezaten,
unitatea hasi baino lehen, helburuak lortzeko zer jakin behar duten eta, unitatea amaitzean,
zer-nolako aurrerapenak egin dituzten.

1

Ea izendatzen dituen elementu klimatikoak.
Ea badakien klima definitzen, eguraldiaren eta klimaren arteko desberdintasunak azalduz.
Ea deskribatzen duen estazio meteorologiko bat eta haren funtzioa.
Ea interpretatzen dituen klimagramak eta mapa meteorologiko errazak.
Ea identifikatzen dituen klima zehazten duten faktoreak.
Ea badakien zona klimatikoa definitzen eta ea izendatzen dituen Lurreko zona klimatikoak.
Ea deskribatzen dituen klima nagusien zenbait ezaugarri.
Ea lotzen dituen landareen ezaugarriak hazten diren zona klimatikoarekin.
Ea badakien paisaia definitzen eta haren elementuak identifikatzen, barnean hartuta ibaiak, eta ea
ibai baten atalak nahiz arro eta isurialde hidrografikoak bereizten dituen.
Ea badakien deskribatzen eta mapa batean adierazten Espainiako klima motak eta klima bakoitzaren
eraginpeko eremuak.
Ea bereizten dituen Espainiako klima moten ezaugarriak eta dagozkien klimagramak, eta ea
identifikatzen duen klima bakoitzari dagokion landare espezie bat.
Ea identifikatzen dituen bere zonako klima zehazten duten faktoreak.
Ea erreparatzen dien klima aldaketaren efektuei, ea badakien horiek deskribatzen, eta ea gai den
haren kausak eta ondorioak azaltzeko, bai eta hari aurre egiteko beharrezko ekintzak azaltzeko ere.
Ea aintzat hartzen duen natura baliabideen erabilera iraunkorraren garrantzia.
Ea badakien mapa batean kokatzen Espainiako erliebearen unitate nagusiak eta Espainiako itsasoak,
ozeanoak eta ibai nagusiak.
Ea identifikatzen dituen Europako erliebearen unitate nagusiak, Europako klimak eta sare
hidrografikoa, eta ea badakien horiek mapa batean kokatzen.
GUZTIRA

1: Ez dakit.

2: Badakit zerbait.
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3: Nahiko ondo dakit.

Metodologia

Hasierakoa

Ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak

2

• Espainiako zona klimatiko bakoitzeko landare espezie batzuk
identifikatzea.

3

Aldez aurreko lanak

Amaierakoa
4

1

2

3

4

Irakaslearen
azken balorazioa

Jarduera hau egiteko, erreserbatu informatika gela bi saiotarako
(ez dira jarraituak izango).

adierazteko erabil daitezke), EVA goma, eranskailuak, etab.
Garrantzitsua da legenda ere egitea, mapa interpretatu ahal
izateko.
Hurrengo saioan, berriro ere informatika gela erabiliko dute,
kirolei buruz eta kirol horietan jarduteko ingurumen baldintzei
buruz ikertzeko (ikusi Baliabideak atala). Horrez gain, Espainiako
zona klimatiko bakoitzeko fauna eta flora bereizgarriari buruzko
datu batzuk ere bilduko dituzte.
Gero, talde bakoitzak negozioa aurrera eramateko egokitzat
jotako bost leku aukeratuko ditu. Horretarako, kontuan izango
dute zer ezaugarri dituzten aukeratutako kirolek eta nolakoa
den eremu bakoitzeko klima. Bestalde, aire zabaleko kirol
jardueren osagarri, eremu bakoitzeko landarediari eta faunari
buruzko informazioa presta daiteke, bezeroei emateko.
Horretarako, eskatu ikasleei ekartzeko landareen eta animalien
irudiak, erakusketan jartzeko. Gero, seinala ditzatela maketan
aukeratutako eremuak, txintxetak edo koloretako orratzak
jarrita.
Emaitzen aurkezpena: produktua

Egin lau edo bost ikasleko taldeak. Saiatu heterogeneoak izan
daitezen, kontuan hartuta ikasle bakoitzaren abileziak eta
laguntza beharrak.

Talde bakoitzak aurkezpen bat egingo du ikaskideen aurrean,
enpresak establezimenduak non ezarriko dituen eta zergatik
azaltzeko. Maketen erakusketa ere ikusiko dute, bai eta eremu
bakoitzeko landarediaren eta faunaren irudiak ere.

Garapena

Baliabideak

Irakurri PBL proiektuaren enuntziatua, eta sustatu ideia-jasa,
ikasleek beren proposamenak eta galderak egin ditzaten. Argitu
sortu zaizkien zalantzak. Sailkatu aipatutako ideiak, gaiaren
arabera, eta egin galderak: «Zer kirol jarduera eskainiko
dituzte?»; «Zenbat establezimendu ireki nahi dituzte?»;
«Kontuan izango al dute tokiko landaredia?»; eta abar.
Ikasleek adierazi ez duten bestelako informazioren bat
garrantzitsua dela irudituz gero, jakinarazi zer beste alderdi
hartu behar dituzten kontuan.
Horren ostean, eskatu talde bakoitzari egiteko ikerketa
herrialdeko klimari buruz, informatika gelan, eta idazteko datuak
koadernoan.
Hurrengo saio batean, informazio hori baliatuta, maketa bat
egingo du talde bakoitzak, artelazki zurizko xafla baten edo
taula baten gainean. Espainiako mapa fisikoa adierazi beharko
dute, eta zona klimatikoak zehaztu. Askotariko materialak erabil
ditzakete: hatz margoak, errotuladoreak, akuarelak, plastilina,
artilea, fideoak (urdinez margotuta, itsasoak edo ozeanoa

• Artelazki zurizko xafla bat edo taula bat, 50 cm ingurukoa, eta
koloretako bost txintxeta, talde bakoitzarentzat.
• Errotuladoreak, koloretako plastilina, EVA goma, akuarelak,
lekaleak, etab. Talde bakoitzak beharko dituen materialak
aukeratuko ditu.
• Web baliabideak:
http://link.edelvives.es/bmodb
http://link.edelvives.es/rqijr
http://link.edelvives.es/tehav
http://link.edelvives.es/hbjfr
http://link.edelvives.es/ovdyu
Kalifikazioa
Kalifikaziorako, kontuan hartuko da zenbaterainoko partehartzea izan duten ikasleek saioetan, nola egin duten
produktua, eta nola, aurkezpena.

4: Oso ondo dakit.
Proposamen didaktikoa 97

s, unita
ez ur r a t

te bakoi

t z a r en

ikoa
t
k
a
d
i
d
lanketa

Ur r a t s

Gizarte Zientziak 5

2. UNITATEA

Faktore klimatikoak

Gizarte Zientziak 5

Zure ustez, zein da Lurreko zonarik beroena? Mendi batean, non egongo
da hotz handiena, mendiaren oinean ala gailurrean?
Elementu klimatikoetan, faktore klimatikoek eragiten dute: leku jakin
bateko ezaugarriak dira, tenperaturan eta prezipitazioetan eragina
dutenak.

Ekuatorera iristen diren eguzki izpiak oso
zut iristen dira eta gehiago berotzen
dute beste zona batzuetan baino.

Faktore klimatiko nagusiak itsasoaren eragina, altitudea eta latitudea dira.

EDuKIAK

1

• Faktore klimatikoak. Lurreko zona klimatikoak.

IRADOKIZuN METODOLOGIKOAK
• Bi orrialde horietako edukiak lantzen hasi aurretik,
egin galdera batzuk ikasleei: «Zuen ustez, itsasoak
ba al du eraginik leku jakin bateko kliman?»;
«Tenperatura bera izango al dute mendi baten
gailurrean dagoen herrixka batean eta mendi
horren magalean dagoen beste batean?».

2

2. UNITATEA

Latitudea
Latitudea Lurreko puntu baten eta Ekuatorearen artean dagoen distantzia da.
Dis-tantzia hori zenbat eta handiagoa izan, orduan eta baxuagoa izango da
tenperatura. Horren arrazoia da eguzki izpiek zuzenago jotzen dutela Ekuatoretik hurbileko eskualdeetan; eta, horregatik, tenperaturak altuagoak dira.

Itsasoak lurrak baino denbora gehiago behar du
hozteko eta berotzeko. Horregatik, kostaldeko
zonetan, itsasoaren eragina handia da:
tenperatura leunagoa izateaz gain, txikiagoa da
eguneko eta gaueko tenperaturen arteko aldea
zein udako eta neguko tenperaturen artekoa.
Izan ere, itsasoak lurra berotzen du kostaldean
hotz dagoenean, eta freskatu egiten du, berriz,
kostaldean bero dagoenean.

Itsasoak lurra berotzen du.

Zirk

Lurra freskatzen da, itsasoaren eraginez.

Altitudea

ulu

polar
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Altitudea leku batek itsas mailarekiko duen altuera da.
Leku jakin baten altuerak eragina izango du bertako klimaren bi alderditan: tenperaturan eta prezipitazioetan.

Kapr
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rnio

Zirk

ulu

polar

oa

Bi zona hotz daude: bat zirkulu polar artikoaren eta Ipar poloaren artean, eta
bestea, berriz, zirkulu polar antartikoaren eta Hego poloaren artean. Zona horietan,
tenperaturak oso baxuak dira.
Zona beroa Ekuatorearen inguruan dago, bi tropikoen artean.
Horrela esaten zaio tenperaturak altuak direlako urte guztian.

tropi

koa

anta
rtiko

a

Prezipitazioak ugariagoak izaten
dira eremu altuetan, mendi altuek
hodeiak gelditzen baitituzte.

Bi zona epelak zona beroaren eta zona hotzen artean daude. Zona horietako klimetan,
lau urtaro daude, eta tenperatura alde nabarmenak egoten dira urtaroen artean.

Zenbait faktorek eragina dute elementu klimatikoetan; esaterako,
itsasoarekiko distantziak, altitudeak eta latitudeak.
Latitudea dela eta, zona klimatikoak daude: zona bero bat, bi zona
hotz eta bi zona epel.

Altitudean gora egin ahala,
tenperaturak behera egiten du.
Hori dela eta, mendiko herri batean
hotz handiagoa egiten du
kostaldeko herri batean baino.

• 3. jarduera. Jarduera egin eta gero, galdetu
Lurreko zer zona klimatikotan dagoen beren
herria.

3

Egin Lurreko zona klimatikoen eskema. Gero,
adierazi zona bakoitzaren latitudea.

2 Azaldu altitudearen eta latitudearen arteko aldea.

4

Azaldu nola eragiten duten faktore klimatikoek
zure eskualdeko kliman.

batean eta barrualdeko zona batean?

Nola eragiten du faktore horietako bakoitzak

GAKO GAITA
GAITAsuNAK eta AsKOTARIKO ADIMENAK

JARDUERAK

Irakurri orrialde horietako atalak eta irudietako testuak,
IRAKuRGAI ELKARBANATuA egitura erabiliz.
Jarduerak. Egin ditzatela 33. orrialdeko jarduerak,
BINAKA egitura erabiliz. Jarduera bakoitzean,
bikotekideek rolak aldatuko dituzte. Gero, zuzenketak
egiteko, baliatu ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN
egitura.

Adimen logiko-matematikoa
1. jarduera abiapuntu hartuta, lagundu ikasleei
kostaldeko herri bateko tenperatura maximoak eta
minimoak bilatzen, eta kalkulatu aldea. Gero, egin hori
bera, barnealdeko herri bat aukeratuta. Amaitzeko,
alderatu lortutako datuak.

Finkatzeko
• Iker dezatela zer latitudetan eta zer altitudetan dagoen norberaren
herria.
• Gero, erantzun diezaietela galdera hauei:
– Lurreko zer zona klimatiko ezagutu nahiko zenuke? Zergatik?
– Ba al dago joan nahiko ez zenukeen zonarik? Zergatik?
Zabaltzeko

Ea klimari buruz ikasitako kontzeptuak kontzeptu mapa batean
antolatzen dituen.
• Eskatu ikasleei egiteko elementu klimatikoen, faktore
klimatikoen eta Lurreko zona klimatikoen kontzeptu mapa bat.

4

ERANTZuNAK
1 Tenperatura itsasoarekiko hurbiltasunaren araberakoa da,
itsasoak lehorrak baino denbora gehiago behar baitu
hozteko eta berotzeko. Beraz, kostaldean tenperaturak
leunagoak dira.

2 Latitudea Lurreko edozein puntutatik Ekuatorera arteko
distantzia da. Zenbat eta handiagoa izan distantzia hori,
orduan eta baxuagoa da tenperatura.
Altitudea leku batek itsas mailarekiko duen altuera da.
Zenbat eta handiagoa izan altitudea, orduan eta baxuagoa
da tenperatura.

Zona hotzak: zona bat zirkulu polar artikoaren eta Ipar
poloaren artean dago, eta bestea, berriz, zirkulu polar
antartikoaren eta Hego poloaren artean. Zona horietan,
tenperaturak oso baxuak dira. Latitudeak, gutxi
gorabehera: iparraldeko zona hotzarena, zirkulu polar
artikoko 66° I-etik iparraldera; eta hegoaldeko zona
hotzarena, zirkulu polar antartikoko 66° H-tik hegoaldera.
Zona epelak: zona beroaren eta zona hotzen artean daude.
Zona horietako klimetan, lau urtaro daude, eta tenperatura
alde nabarmenak egoten dira urtaroen artean. Latitudeak,
gutxi gorabehera: iparraldeko zona epela, zirkulu polar
artikoko 66° I-etik Kantzer tropikoko 23° I-era artean;
hegoaldeko zona epela, zirkulu polar antartikoko 66° H-tik
Kaprikornio tropikoko 23° H-ra artean.

4 Erantzun irekia.

• Entzun dezatela esteka honetako soinua, eta galderei erantzun:

Zeren soinua da? Faktore klimatiko bat da, ala elementu
klimatiko bat? Nola neurtzen da?

BALIABIDEAK
• Cómo funciona el clima, Christiane Dorion
(SM, 2011). Klimari buruzko edukiak azaltzen ditu;
besteak beste, nola sortzen diren tornadoak,
elurra, urakanak, etab.
• Esteka honetan, Lurreko zona klimatikoei buruzko
edukiak azaltzen dira.
http://link.edelvives.es/onaqu

5

1

Orrialde bikoitzetan jasotako edukiak

2

Iradokizun metodologikoak

3

Edukien lanketa, hezkuntza berrikuntza ardatz hartuta (lankidetza ikaskuntza,
askotariko adimenak, metakognizioa, antolatzaile bisualak, pentsamendu trebetasunak…)

4

Aniztasuna lantzeko jarduerak

5

Gako gaitasunak eta askotariko adimenak garatzeko beste jarduera batzuk

6

Erabilgarri izan daitezkeen proiektuko material guztiak, orrialde bikoitz bakoitzari lotuta

7

Jarduera guztien erantzunak

8

Erabil daitezkeen beste baliabide batzuk

20 Proposamen didaktikoa

7

3 Zona beroa: Ekuatorearen inguruan dago. Tenperaturak

Ea baliabide digitalei buruzko ezagutzak baliatzen dituen, Lurrak
espaziotik ikusita duen itxurari buruzko informazioa lortzeko.

http://link.edelvives.es/afvqn

• Liburuak, entziklopediak eta Internet erabiliz, bila dezatela Lurrean
gehien eta gutxien populatutako lekuei buruzko informazioa.
Zehaztu dezatela zer zona klimatikori dagozkion, eta adieraz
dezatela ea badagoen loturarik leku bateko klimaren eta biztanle
kopuruaren artean. Azal dezatela erantzuna.
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6

altuak dira urte osoan. Latitudea, gutxi gorabehera: Kantzer
tropikoko 23° I-etik Kaprikornio tropikoko 23° H-ra.
1 Nola aldatzen da tenperatura kostaldeko zona

• 4. jarduera. Jarduera egin ondoren, esan
azaltzeko beren herriko klimaren ezaugarri
nagusiak.

Lankidetzan ikastea

sPX DIGITALA, Finkatzeko eta zabaltzeko.

Latitudea dela eta, zenbait zona klimatiko daude Lurrean: zona bero bat,
bi zona hotz eta bi zona epel.

• 2. jarduera. Desberdintasuna azaldu ondoren,
eskatu adierazteko latitudea marrazki batean.

3

LAN KOADERNOA, 16. eta 17. or.

Lurreko gainerako zonetan, eguzki
izpiak ez dira hain zut iristen eta
tenperaturak baxuagoak dira.

• 1. jarduera. Jarduera egin ondoren, galdetu
ikasleei ea itsasoak baduen eraginik beren herriko
kliman, edota barnealdekoa den. Eskatu lotzeko
1. jarduerari eman dioten erantzunarekin.

HEZKuNTZA BERRIKuNTZA

PROIEKTuKO MATERIALAK
PROIEKT

Itsasoaren eragina

Proposamen didaktikoa 103
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Gizarte Zientziak 5

1. uNITATEA

ldErAK!

IKASTEN IKASI

ilua
Eskema egiteko, ordenaga
ere balia dezakezu, programa
hau erabiliz: CmapTools.

1 Kopiatu eta osatu honako eskema hau.

Kopiatu eta osatu honako esaldi hauek.

EDuKIAK
• CmapTools programa erabiltzea.
• Kontzeptu mapa.

translazio
errotazio
..... eta ..... higidurak

Ilargia
..... izeneko

egiten ditu.

• Lurra .....ren inguruan biratzen da, ..... eliptikoa
eginez.

munduko planisferioen
..... ..... en eta .....en
bolen

mantua
nukleoa
lurrazala......,
.. ..... eta .....
izeneko
barne geruzak ditu.

Haietan orientatzeko,

2

koordenatu geografikoak

..... ..... erabiltzen
ditugu: ..... eta .....
.
latitudea

1

2

4

3

5

6

8

PROIEKTuKO MATERIALAK
PROIEKT
sPX DIGITALA, Finkatzeko eta Zabaltzeko.

ERANTZuNAK
2 Erantzun irekia.
3 Erantzun irekia.
4 Rio de Janeiro: 23ºH 43ºM. Nuuk: 64ºI 51ºM. Lurmutur
Hiria: 33ºH 18ºE. (Hiruretan, datuak biribilduta).

5 Translazioarekin. Eguzki izpiek zut jotzen dute udan eta
udaberrian, eta, horregatik, tenperaturak beroak dira.
Udazkenean ez dute hain zut jotzen, eta tenperaturak ez
dira hain beroak. Neguan, eguzki izpiek zeharka jotzen
dute, eta horregatik, tenperaturak hotzak dira.

6 a) Politikoa eta gaikakoa (errepideen mapa). b) Errepideen

GOGOAN Al duzu?

9

10

11

PROIEKTuKO MATERIALAK
PROIEKT

Adierazi ea esaldi hauek zuzenak diren.

sPX DIGITALA, Ebaluazio sortzailea.

HEZKuNTZA BERRIKuNTZA

Osatu honako mapa
honen izenburua,
eta izendatu hartan
adierazitako
elementuak.

Lankidetzan ikastea
Adi, galderak!. Atal horretako galderei erantzuteko,
erabili ARKATZAK ERDIRA egitura. Zuzendu bi
orrialdeetako jarduerak; horretarako, baliatu
ZENBAKI BERDINAK ELKARREKIN egitura.

12

1: .....

Erreparatu irudiei, eta zehaztu zer fasetan dagoen
Ilargia haietako bakoitzean.
1

errotazio, translazio, egun, gau eta urtaro.

2

3

Zertarako balio dute, batez ere, koordenatu
geografikoek?

10

Kopiatu eta osatu taula.

4

koordenatu geografiko dituzten Rio de Janeirok, Nuukek eta Lurmutur Hiriak.
4

6 Erreparatu Salamancako honako mapa hauei, eta erantzun galderei.

a. Zer mapa mota da bakoitza?

Adierazi honako kontzeptu hauetako zeinek duten
zerikusia Ilargiaren higidurekin; eta zeinek, Lurraren
higidurekin.
a. Urtaroak

c. Mareak

b. Eguna eta gaua

d. Urtea

Amaitutakoan, ZALANTZEN ZAKuA egitura erabil
daiteke, ebaluazioa prestatzeko.

2: .....
9

Metakognizioa

a. Puntu kardinalak zehazteko.
b. Lurreko puntu jakin bat kokatzeko.

4 Erreparatu 23. orrialdeko planisferioari, eta adierazi, gutxi gorabehera, zer

diren tenperatura aldaketekin. Nola jotzen dute eguzki izpiek planetan urtaro
bakoitzean?

Harrien
eraketa

.....ko mapa

3

3 Idatzi testu labur bat, honako hitz hauek erabiliz: Eguzkia, Lurra, planeta,

5 Azaldu Lurraren zer higidura dagoen lotuta urtaro batetik bestera gertatzen

Hidrosfera
Gasak

7

Testu bat azpimarratzeko, lehenik eta behin hasierako irakurketa egin
behar da, eta, gero, berriro irakurri, alderdi garrantzitsuenei erreparatuz.
Azpimarratzea lagungarria da testu bateko eduki nagusia gogoratzeko.

8
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1. uNITATEA

a. Planisferioetan, Lurra gainazal lau batean
adierazten da.
b. Munduko bolan, Lurra poloetan zapalduta
adierazten da.
c. Lurraren adierazpena zehatzagoa da planisferioan
munduko bolan baino.

Idatzi irudian ageri diren planeten eta gainerako
zeruko gorputzen izenak.

longitudea

• Azpimarratzea.

7

• Eguzkia ..... bat da, eta ..... ..... deritzon
..... dago.

bidez adierazten da.

2 Kopiatu unitate honetako epigrafe bateko edukiak. Testu prozesadore bat

erabil dezakezu. Gero, azpimarratu hitz edo esaldi garrantzitsuenak.

Materiala
Prozesua edo
fenomenoa

• Eguzkitik hurbilen dagoen planeta ..... da.

orri

Kopiatu eta osatu taula.
Eremua

• Astroak elkartu, eta ..... eratzen dituzte.

Lurra
Han dago .....:
.....
:

satelitea du.

6

• ..... planeten inguruan orbitatzen dute.

Eguzki sistema

kometek
asteroideek

Eguzkiak,planetek
.......,, sateliteek, ..... eta ..... osatzen dute.
...

Egin ariketak koadernoan edo
solte batean.

Irudizko lerroak

Atal honetan, azpimarratu behar da metakognizioaren
ikuspegitik helburua ez dela ikaslearen erantzunetan
akatsak aurkitzea, ikasleak jada lortu dituen ezagutzei
buruzko gogoeta egitea baizik. Ildo horretatik, saiatu
ikasleak bere ezagutzak azter ditzan, modu aktiboan, eta
ulertzeko edo orokortzeko izan ditzakeen zailtasunak
gainditzeko baliabideak erabil ditzan: materialak,
irakasleen edo ikaskideen laguntza, beste testuinguru
batean galderak egitea eta abar.

Erreferentzia lerroa

Latitudea
Longitudea

b. Zeinetan da eskala txikiena?
c. Zein erabiliko zenuke Salamanca Iberiar penintsulako zer lekutan dagoen
jakiteko?
d. Zein erabiliko zenuke Ciudad Rodrigora nola joan jakiteko?

5

Osatu Lurraren honako deskribapen hau.
Lurrak ..... forma du. Espaziotik ikusita, kolore ..... da
nagusi, ..... baitago.

Translazio higidura zer den ikasi baino lehen, ba al
zenekien zergatik gertatzen diren urtaro aldaketak?
Zergatik uste zenuen gertatzen direla?

Horrez gain, ipar hemisferioaren eta hego
hemisferioaren arteko aldeak ere landu daitezke.
Horretarako, galdetu ea badakiten zer urtaro den hego
hemisferioan ipar hemisferioan uda denean, eta
zergatik.

gaikako mapan. c) Mapa politikoa. d) Errepide mapa.

HEZKuNTZA BERRIKuNTZA

NAK eta AsKOTARIKO ADIMENAK

Lankidetzan ikastea
Ikasten ikasi. Egin eskema, LAuKO KONTZEPTu MAPA
egitura erabiliz.
Gogoan al duzu? ataleko jarduerak egiteko, baliatu
ARKATZAK ERDIRA egitura.

Ikasteko teknika
Unitate honetan, ikasketa teknika tradizional bat
landuko da: azpimarratzea. Teknika horren bidez, ideia
nagusiak identifikatzeko eta ideiak elkarrekin lotzeko
abilezia sustatu nahi da. Ikasturte hasiera denez, testuak
azpimarratzeko teknika finka daiteke, ikasleei eskatuz
azpimarratzeko koadernoan egin dituzten jardueretako
kontzeptu nagusiak.

Ea erabiltzen duen CmapTools programa, eskema bat egiteko.

ERANTZuNAK

Ea marrazki eskematikoak egiten dituen, geosfera zer geruzak
osatzen duten ikasteko.
• Marraz dezatela Lurraren zeharkako ebakidura bat, geruzak
bereizteko. Seinala dezatela geruza bakoitza eta idatz ditzatela
ezaugarri nagusiak.

a. Zuzena. b. Zuzena. c. Okerra.

8 Europako mapa politikoa

1 • Sateliteek

• CmapTools programa erabiliz, egin dezatela Lurraren geruzen
(atmosfera, hidrosfera eta geosfera) eskema bat.

1: legenda
2: eskala

• galaxiak
• Merkurio
• Eguzkia, orbita
• izar, Esne Bidea, galaxia

9 b.
10

2 1. Neptuno. 2. Urano. 3. Saturno. 4. Jupiter. 5. Eguzkia.
6. Merkurio. 7. Lurra. 8. Kometa. 9. Asteroide gerrikoa. 10. Artizarra.
11. Ilargia. 12. Marte.

3 1. Ilberria. 2. Ilgora. 3. Ilbetea. 4. Ilbehera.

BALIABIDEAK

http://link.edelvives.es/zwcre

Eremua
Materiala
Prozesua edo
fenomenoa

Ekuatorea

Longitudea

Meridianoa

Greenwicheko meridianoa

Erantzun irekia.

5 esfera, urdina, hidrosfera
6

Erreferentzia lerroa

Paraleloa

Metakognizioa

4 a, b eta d: Lurra. c: Ilargia.

• Esteka honetan, ikasleei ikasten irakasteko moduei buruzko
informazioa eskura daiteke.

Irudizko lerroak
Latitudea

Atmosfera

Hidrosfera

Geosfera

Gasak

Ura

Harriak

Hodeiak

Uraren zikloa

Harrien eraketa

84 Proposamen didaktikoa
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Ebaluazio
osagarriko jardueren

erantzunak

Hiruhilekoaren am
aierakoak 1

Hiruhileko ataletan
nak,
ere badira jarduera iradokizu

SEPTIEMBRE

proposamen didaktikoan.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

PROGRAMAziOA

Edukiak

Ebaluazio adierazlea

k

Informazioa biltzea
,
1. Ea lortzen duen
informazio
hainbat iturri erabilit
a zehatza eta garran
tzitsua
klimaren azterketari
buruz,
hainbat iturri erabilit
a.

Ekintzailetza.
Sormena

Hiruhileko proposamenetan
landutako edukien
programazioa

Lankidetzan ikastea
:
taldeko ikerketa bat
egitea, estazio
meteorologikoei eta
eguraldiaren
azterketari buruz

PBL proiektua:
espazio bidaiei eta
eguzki sistemari
buruzko informazioa
bilatzea

2. Ea erabiltzen dituen
Informazioaren eta
Komunikazioaren
Teknologiak,
informazioa eskura
tzeko eta
edukiak ikasteko.
3. Ea garatzen dituen
sormena
eta ekintzaile izaera,
informazioa eta ideiak
baliatzeko gaitasu
nak garatuz,
eta ondorio berritz
aileak
aurkeztuz.
4. Ea garatzen dituen
lankidetzarako eta
talde
lanerako jarrerak.

ikaskuntzaren estan
dar

ebaluagarriak iL,
or.

1.1 Ea bilatzen, aukera
tzen eta antolatzen
duen informazio zehatz
a eta
garrantzitsua, eta
ea hura aztertu, eta
ondorioak ateratz
en dituen.
2.1 Ea erabiltzen
dituen Informazioar
en
eta Komunikazioa
ren Teknologiak lanak
egiteko, klimaren
eta estazio
meteorologikoen
azterketari egokit
utako
terminologia erabilit
a.
3.1 Ea erakusten dituen
bere buruarekiko
konfiantza, zentzu
kritikoa, norberaren
ekimena, jakin-m
ina, sormena ikastea
n
eta ekintzaile izaera,
era askotako ideia
berritzaileak sortuz
.

4.1 Ea garatzen dituen
lankidetzarako eta
talde lanerako jarrera
k, ea hartzen dituen
aintzat besteen ideiak,
eta ea erantzuten
dien intuizioz, irekita
sunez eta
malgutasunez ideia
horiei.

4.2 Ea egiten duen
talde lanen plangi
ntza,
ea koordinatzen dituen
taldeak, ea
hartzen dituen erabak
iak eta ea hartzen
dituen bere gain ardura
k.
5. Ea zenbait iturrita
tik lortutako 5.1
Ea espazioarekin
informazioa lantze
eta eguzki
n duen.
sistemarekin lotutak
o informazioa
bilatzeko eta antola
tzeko estrategiak
garatzen dituen.

Gako
gaitasunak

RÚBRICA

AA

46-47

Estándar
1.1

46-47
2.1

45

Elabora trabajos
relacionados
con el clima aplican
do
correctamente la
información
extraída de las TIC
usando
varias fuentes.

3.1

4.1

46-47

4.2

46-47

5.1

47

Excelente
Obtiene información
de al
menos cuatro fuente
sy
extrae de ella conclus
iones
relevantes.

Demuestra confian
za,
iniciativa, curiosid
ad, interés y
creatividad realizan
do varias
propuestas en la
actividad.

Es capaz de seguir
las
indicaciones para
aplicar
estrategias de aprend
izaje
cooperativo.

Satisfactorio
Obtiene información
de al
menos dos fuente
s y extrae
de ella conclusiones
relevantes.

Extrae información
usando las Utiliza
las TIC en la búsque
TIC y la aplica en
da
sus trabajos. de
información, pero
no
la aplica de forma
correcta
en sus trabajos.
Demuestra alguna
o algunas
de las siguientes
actitudes en
parte y en su totalida
d:
confianza, iniciativ
a,
curiosidad, interés
o
creatividad.

Es capaz de seguir
la mayor
parte de las indicac
iones para
aplicar estrategias
de
aprendizaje cooper
ativo.
Cumple con el rol
asignado
Cumple con el rol
en la distribución
asignado
de tareas en en
la distribución de
la realización de
tareas en
la actividad
la realización de
cooperativa y ayuda
la actividad
a los
cooperativa.
compañeros en la
puesta en
práctica de los suyos.
Comunica oralme
nte y/o
por escrito inform
ación
previamente buscad
a,
seleccionada y organiz
ada.

Elemental
Obtiene información
de una
fuente y extrae de
ella
conclusiones relevan
tes.

La mayor parte de
las veces
comunica oralme
nte y/o
por escrito inform
ación
previamente buscad
a,
seleccionada y organiz
ada.

Demuestra solo en
parte
actitudes de confian
za,
iniciativa, curiosid
ad, interés y
creatividad.

Es capaz de seguir
las
indicaciones más
sencillas
para aplicar estrate
gias de
aprendizaje cooper
ativo.
Necesita ayuda para
cumplir
con el rol asignad
o en la
distribución de tareas
en la
realización de la
actividad
cooperativa.

Solo en algunas ocasion
es
comunica oralme
nte y/o
por escrito inform
ación
previamente buscad
a,
seleccionada y organiz
ada.

Inadecuado
No extrae conclus
iones
relevantes en su
búsqueda
de información.

No aplica el uso
de las TIC
en la realización
de trabajos.

No demuestra en

forma

alguna confianza,
iniciativa,
curiosidad, interés
ni
creatividad.

No sigue las indicac
iones para
aplicar estrategias
de
aprendizaje cooper
ativo.
No cumple con el
rol
asignado en la distribu
ción de
tareas en la realizac
ión de la
actividad cooper
ativa.

No comunica oralme
nte ni
por escrito inform
ación,
ni participa en la
búsqueda,
selección y organiz
ación
de la misma.

Propuesta didáctica
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Ebaluazio

errubrikak

Lankidetza tailerraren
programazioa

OA
ziOA
Azi
izA
DENbORALiz
2 aste

PBL proiektua

rakoak 1
Hiruhilekoaren amaie
LANkiDETzAN ikASTE

biDAiA MARTERA
Helburuak

bereiztea.
k eta haien ezaugarriak
• Eguzki sistemako planeta
lituzkeen
baterako zer behar izango
• Gizakiak espazio bidaia
aztertzea.
zak
baldint
duten
egotea ahalbidetzen
• Lur planetan bizia

A

erabiliko dira.
lortzeko, egitura hauek
ak lankidetzan ikasiz
tan
Unitate honetako helburu
entu didaktiko digitale
ko orrietan edo dokum
ko honetako hasiera
Proposamen didakti
apena.
dago egituron deskrib
Oinarrizko lankide

Orrialdeak

tza egiturak
44

Irakurgai elkarbanatua

aztertzea.

Lankidetza egitura
in

44 eta 45

46

Orri birakaria

44 eta 45

Arkatzak erdira
Lankidetza teknika

47

,
datzen da, zehatz dezaten
taula hau betetzea gomen
an,
aluaziorako honako
eta, unitatea amaitze
Ikasle bakoitzak autoeb
o zer jakin behar duten
lehen, helburuak lortzek
unitatea hasi baino
dituzten.
egin
penak
aurrera
Hasierakoa
zer-nolako
Ikaskuntzaren estanda

1

r ebaluagarriak
ea hura
eta garrantzitsua, eta

informazio zehatza
en eta antolatzen duen
Ea bilatzen, aukeratz
ak ateratzen dituen.
klimaren eta
aztertu, eta ondorio
giak lanak egiteko,
Komunikazioaren Teknolo
Informazioaren eta
.
Ea erabiltzen dituen
ako terminologia erabilita
azterketari egokitut
, jakin-mina,
estazio meteorologikoen
norberaren ekimena
za, zentzu kritikoa,
bere buruarekiko konfiant
sortuz.
dituen
leak
n
berritzai
erakuste
Ea
askotako ideia
ekintzaile izaera, era
besteen
sormena ikastean eta
hartzen dituen aintzat
lanerako jarrerak, ea
lankidetzarako eta talde
ideia horiei.
sunez
malguta
Ea garatzen dituen
eta
nez
GUZTIR A
en dien intuizioz, irekitasu
ideiak, eta ea erantzut

2: Badakit zerbait.

3: Nahiko ondo dakit.

Enuntziatua

o egindako
batek misio berri baterak
Espazio bidaien enpresa
giza kolonia
lur utzi du gizadia: Marten
proposamenak zur eta
ua da, lehenengoz
Anbizio handiko proiekt
bat sortu nahi dute!
gizakien herrixka bat
batean
planeta
saiatuko baitira beste
eraikitzen.

Orrialdeak

k

Ikerketa taldeak

1: Ez dakit.

Orrialdeak

espezifikoak

Zenbaki berdinak elkarrek

4: Oso ondo dakit.

2

3

Amaierakoa
4

1

2

3

4

Irakaslearen
azken balorazioa

n parte hartzeko
dute esperientzia horreta
Pertsona askok agertu
ko dute beren
horiek agian egia bihurtu
interesa. Boluntario
ez bezalako
itzela dute, Marte Lurra
ametsa, baina erronka
e zeri aurre
baitakit
desberdina, eta ez
planeta bat baita, oso
a iristean.
bidaian zehar eta Marter
egin beharko dioten
Aztertu, eta
kontuan bidaiariek?
lukete
o
behark
Zer hartu
lagundu zehazten.
Metodologia
Aldez aurreko lanak
jasotako Marterako
Baliabideak atalean
Eman ikasle bakoitzari
kopiak.
itza artikulu guztien
bidaiari buruzko kazetar
kategoriatan
ikasleentzat, edukiak
Prestatu gidoi bat ere
honela:
sailkatuta; esaterako,
eta alderatu
zer ezaugarri dituen,
– Marte planeta: zehaztu
beste planetekin.
iraungo
izan ditzaketen, zenbat
n
zailtasu
zer
– Bidaia: zehaztu
, zer elikagai,
mota beharko luketen
lukeen bidaiak, zer ontzi
o.
eta aisialdirako zer bitartek
, ura
energia
k;
eremua
o
itzak eta bizitzek
– Kokalekua: etxebiz
ikazio sistema; eta
o sorgailuak; komun
eta oxigenoa lortzek
ustiapena.
Marteko baliabideen
mendua, kolonizatzaile
ien aurretiko entrena
– Biztanleria: bidaiar
ten lanak.
kopurua eta egin ditzake
o zailtasunak,
asetzek
k
beharra
ko
– Arriskuak: oinarriz
erik eza eta abar.
gaixotasunak, baliabid
n
a ikasleek erabiliko dituzte
Instalatu Celestia program
ordenagailuetan.

Garapena

iatua, eta
PBL proiektuaren enuntz
Lehenengo saioan, irakurri
argitze aldera.
sortutako zalantzak
sustatu ideia-jasa, ikasleei
prestatutako
k kategoriatan, aurrez
Sailkatu ikasleen galdera
kazetaritza
ako
emand
esan irakurtzeko
gidoiari jarraituz. Gero,
hitz gain gaiari
n, egin bi talde, eta
artikuluak. Irakurri ondore
ntzitsua al da
abiapuntu hartuta: «Garra
buruz, galdera hauek
Martera?».
dute
nahi
u
«Zergatik bidaiat
Martera bidaiatzea?»;
entala ikus daiteke
esteka honetako dokum
Solasaldia abiatzeko,
aurrez:

.es/drsan
http://link.edelvives
taldeak. Talde
lau edo bost ikasleko
Hurrengo saioan, egin
bat aztertuko du,
misioari buruzko alderdi
bakoitzak Marterako
kategoria batekin
ko gidoian zehaztutako
aurreko saioan eginda
dagokion edukiaren
ari
bakoitz
ria
katego
lotua. Eman taldeei
n, egokitu zaizkien alderdi
saioeta
bi
go
zehaztapena. Hurren
Celestia programa erabil
rako,
Horreta
.
horiek aztertuko dituzte
Interneteko
eak atalean jasotako
dezakete, bai eta Baliabid
edukiak ere.

produktua
Emaitzen aurkezpena:
bidaiariei eman
, Martera joango diren
Aurkezpena egiteko
taldeek, eta
bideoan grabatuko dituzte
beharreko aholkuak
ikusiko dira ikasgelan.
guztiak
bideo
ko,
amaitze
Baliabideak

edo antzeko bat.
• Bideo kamera bat
atu daiteke:
Esteka honetan deskarg
• Celestia programa.

http://link.edelvives

.es/lkxhd

• Web baliabideak:
.es/oidue
http://link.edelvives
http://link.edelvives

.es/drsan

http://link.edelvives

.es/kdfxg

Kalifikazioa

erainoko parten hartuko da zenbat
Kalifikaziorako, kontua
saioetan, nola egin duten
hartzea izan duten ikasleek
aurkezpena.
produktua, eta nola,
Proposamen didaktiko

didaktiko
118 Proposamen

22 Proposamen didaktikoa

a

Ikasliburuan, hiruhilekoen
amaieran, proposatutako
PBL proiektuen lanketa
didaktikoa

.es/tuhlj
http://link.edelvives
artikuluak:
buruzko kazetaritza
• Mars One misioari
.es/ftntb
http://link.edelvives
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Hiruhilekoen amaieran proposatutako
PISApolis atalen lanketa didaktikoa:
edukiak, iradokizun metodologikoak,
erantzunak, beste jarduera eta
baliabide batzuk...

PISApolis

PiSAPOLiS

Gizarte Zientziak 5

Lehen hiruhilekoa

Oporrak kostaldean

EDukiAk

erantzuteko, bi argazki bidali dizkiozu.
Batean, ageri da zer ikus daitekeen Ciudad
Realetik Madrilerako bidean; eta bestean,
berriz, zer topatuko duen Kanariar uharteetara
heltzean.

Lehen hiruhilekoa

a. Erreparatu eskuinaldean ageri diren bi irudiei. a: Kanariak
Zein da bakoitza?

b: Madril.

• Mapak eta haien interpretazioa.

b. Zer klima motarekin lotzen da irudietako
bakoitza? a: klima subtropikala / b: klima mediterraneoa.

15:37

• Klima eta paisaia.
• Koordenatu geografikoak: latitudea
eta

PiSAPOLiS

3 Izarok paisaiari buruz egindako
galderari

Izaro izeneko lagun bat duzu Ciudad
Real hirian eta mezu batzuk
bidali dizkizu, bidaia bat prestatzen
ari dela kontatzeko.
Irakurri Elenaren mezuak. Ondoren,
erantzun galderei, jarraian
ageri den maparen laguntzaz.

longitudea.

en, Santa Cruz TeneriT
ekora goaz oporretan!

• Ekintzailetza. Sormena: ideiak sortzea.

PROiEkTukO MATERiALAk
PRO
LAN kOADERNOA , 24. eta 25. or.

• 1. jarduera. Jarduera egin aurretik,
berrikusi
eskala kontzeptua eta zehaztu zer adierazten
duen
mapetan.
• 2. jarduera. Hasteko, zehaztu Espainiako
klimak
eta klima bakoitzaren ezaugarriak.
jarduera gehiago.

Lotu 2. jardueraren erantzuna
eguraldi eta klima kontzeptuen arteko
desberdintasunekin.

LAN kOADERNOA , 24. eta 25. or.
HEzkuNTzA bERRikuNTzA

Klima ozeanikoa (pagoa eta haritza), eta
mendiko klima (izeia eta ipurua).

35°

Lankidetzan ikastea
44. orrialdeko hasierako testua eta Ekin
eta ikasi atala
irakurtzeko, erabili iRAkuRGAi
ELkARbANATuA
egitura.

Ekin eta ikasi

30°

iRADOkizuN METODOLOGikOAk
• Hiruhilekoaren amaierako jarduerak
egiten hasi
aurretik, ekarri gogora kontzeptu hauek:
latitudea,
longitudea, mapa, klima eta paisaia.

PROiEkTukO MATERiALAk
b

c. Azaldu eskualde bakoitzeko klimaren zer
ezaugarrik eragiten duten argazkietako paisaian.
d. Esan zer beste klima dauden Espainian, eta
adierazi klima horietako bakoitzarekin lotutako
landare espezie bat, gutxienez.

40°

Jarduerak. Egin ditzatela bi orrialde
horietako
jarduerak, ARkATzAk ERDiRA egitura
erabiliz. Gero,
zENbAki bERDiNAk ELkARREkiN egitura
balia
daiteke, bateratze lana egiteko.

Elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko,
gure artean gatazkarik
sortu gabe, garrantzitsua da arau batzuk
betetzea. Jolasetan
ere badaude arauak eta nola jolastu
behar den adierazten
dute. Jolastean, arauak bete behar
dira, liskarrik ez izateko
eta dibertitzeko eta gozatzeko.

1 Erreparatu mapari, eta erantzun
Izaroren

bidaiarekin lotutako galderei.
a. Adierazi honako hiru hiri hauen gutxi
gorabeherako latitudea eta longitudea:

Idatzi koadernoan ezagutzen dituzun hamar

• Ciudad Real 38° I 4° M
• Madril 40° I 3° M
• Santa Cruz Tenerifekoa 28° I 16° M

Erantzun irekia.

Ekin eta ikasi
Jolas berrien arauak azaldu eta gero,
esan hartzeko jolas
batean aritzeko beharrezko materiala,
eta jolasteko,
zehaztutako arauak betez. Tarte batez
jolastu ondoren,
ikastaldean azalduko dute ea ezarritako
arauak egokiak
iruditu zaizkien, edota beren ustez aldatu
egin beharko
liratekeen. Horrez gain, solasaldia egin
daiteke, denen
artean aztertzeko ea araurik gabe jolastu
ahal izango
liratekeen jolas horietan.

jolasen

Sailkatu zerrendako jolasak honako talde
hauetan:
etxean jolastekoak, etxetik kanpo jolastekoak,
zenbait lagunekin jolastekoak, bi lagun soilik
Erantzun irekia.
jolastekoak. Kontuan izan jolasak talde horietako
batean baino gehiagotan sailka daitezkeela.
7 Egin zenbait talde, eta asmatu
jolas bana.
Zerrendatik, hautatu gehien gustatzen zaizun
jolasa,
Ondoren, talde bakoitzeko taldekideen artean,
eta azaldu koadernoan nola jolasten den,
gehienez
azaldu gainerako ikaskideei nolakoa den jolasa
hamar lerroko laburpen batean.
Erantzun irekia.
eta zer arau dituen. Erantzun irekia.

b. Kalkulatu, maparen arabera, Ciudad Realetik
Madrilera eta Madriletik Santa Cruz Tenerifekora
zuzenean dauden benetako distantziak.
Horretarako, erabili erregela bat eta maparen
eskala (1:19.000.000 da).

b. Ciudad Realetik Madrilera: 152 km
(0,8 cm × 19.000.000). Madriletik Santa
Cruz
Tenerifekora: 1.653 km (8,7 cm × 19.000.000).
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• 3. jarduera. Jarduera egin ondoren,
galdetu ikasleei
ea badakiten zer zuhaitz den argazkian
ageri dena.
Gero, bilatu dezatela hari buruzko informazioa:
izenaren jatorria, ezaugarriak eta erabilera.

GAkO GAiTASuNAk eta ASkOTARikO
GA

Kanarietako kliman, zuhaitzak tenperatura
altuetara eta
oso prezipitazio urrietara egokituta daude.
Klima
mediterraneoan, berriz, udaren eta neguaren
arteko
tenperatura aldeetara eta prezipitazio
urrietara egokituta

ADiMENAk

Ea internet erabiltzen duen, kanarietako
laurisilva zer den
ikertzeko.

ERANTzuNAk
2 a. Desberdintasunak tenperaturan:
Kanarietan

tenperaturak
altuak dira urte guztian; Ciudad Realen,
aldatu egiten dira,
zer urtaro den. Desberdintasunak prezipitazioetan
:
Kanarietan prezipitazioak oso urriak dira;
Ciudad Realen, euri
gutxi egiten du, eta batez ere udaberrian
eta udazkenean.
b. Kanarietan bero egiten du urte guztian,
Ekuatoretik
hurbilago baitago Penintsulako eremuak
baino. Gainera, ez
dago tenperatura alderik egunetik gauera,
itsasoarekiko
hurbiltasuna dela eta.
c. Klima aldi luze batean (gutxienez,
30 urte) leku batean
nagusi den eguraldia da. Une jakin batean
zer eguraldi
egingo duen jakiteko, eguraldi iragarpenak
kontsultatu
behar dira.

Lurreko zer zona klimatikotik irtengo
da Izarok hartuko duen
hegazkina?

• Zenbait taldetan, iker dezatela zer den
Kanarietako laurisilva.
Gero, lortutako irudiak eta informazioa
erabiliz, egin dezatela
horma irudi bat eta jar dezatela ikusgai
ikasgelan.

- Zer zona klimatikora iritsiko da? Izendatu
zona klimatiko horretako
klima motak.

bALiAbiDEAk
b

Ea ahozko nahiz idatzizko iturriak baliatzen
dituen, bere
eskualdeko tokiko landareei eta landare
endemikoei buruzko
lan bat egiteko.

• Bilatu ditzatela mapan Lanzaroteren
koordenatu geografikoak.
• Bil dezatela informazioa, zenbait iturritatik.

• Esan ikasleei bilatzeko beren eskualdeko
tokiko landareei edo
landare endemikoei buruzko informazioa
liburutegi batean,
edo galdetzeko inguruko helduei. Azal
dezatela zer izen duten,
zertarako erabiltzen diren eta abar. Gero,
bil dezatela lortutako
informazioa orri batean eta, ahal izanez
gero, jar ditzatela
landareen marrazkiak edo argazkiak
ere.

zzabaltzeko
• Egin dezatela ikerketa, aztertzeko zergatik
den ezinbestekoa
hegazkin pilotuek eta aireportuetako
langileek iragarpen
meteorologikoen berri jakitea, beren
lana egoki egiteko.

• Esteka honetan, munduko hainbat
hiritako datu
meteorologikoak eskaintzen dira. 1929.
urtetik
aurrerako informazioa biltzen du; beraz,
egokia da
zenbait alditako datuak alderatzeko.
http://link.edelvives.es/nlbin
• Andaluziako Astrofisika Institutuaren
esteka
honetan, eguzki orbanek kliman duten
eragina
azaltzen da. Beraz, hiruhileko honetako
bi
unitateetako edukiak lotzeko balia daiteke.
http://link.edelvives.es/qjt xr
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Lankidetzan ikasi atalean
proposatutako lankidetza
tailerraren nondik norakoak

Gizarte Zient

SI
LANKIDETZAN IKA
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ziak 5

ikoak
Elementu klimat

LERRA
LANkiDETzA TAi

ezagutzen ditugu

nak
tzea da, iragarpe
aldaketei errepara
datuak
lanetako bat klimaren logikoetatik eskuratzen dituzten
Meteorologoen
esaterako,
rako, estazio meteoro n, zenbait gailu dituzte;
egiteko. Horreta
horieta
dituzte. Leku
kontsultatzen
anemometroak.
termometroak eta
eari
iragartz
ia
plubiometroak,
antolatuta, egurald
egin
bost kideko taldetan eta behin, anemometro bat
Jarraian, lau edo
Lehenik
egingo duzue.
egiteko,
buruzko ikerketa
lan taldeetan hori
Lankidetzarako
beharko duzue.
duzue.
egitura erabiliko

Lehen hiruhilekoa

plastikozko
• Kartoizko edo
5 edalontzi
4 lastotxo
• Freskagarriak edateko
• Guraizeak
• Zinta itsaskorra

egingo dugu
Anemometro bat

orologikoak.
• Estazio mete
bat eraikitzea.
• Anemometro
lortzea.
atik informazioa
• Zenbait iturrit
ako planetak.
sistem
i
eguzk
• PBL:
ta taldeak.
Ikerke
ka:
tekni
• Lankidetza

PROiEkTukO
PRO

Dokumentu

Ak eta ASkOTARi

o eguraldiari
Ea bere herrik
.
bat egiten duen

kO

TSEz uRRATS
TAiLERRA, uRRA

tako
Hiruhileko hone
k:
elkarrekin lotua

praktikan jartzeko
,
urratsez urrats

rak bi atal
lankidetza tailer

ditu,

bat eraiki
anemometro
behin, ikasleek
1. Lehenik eta
lankidetza
ORRi biRAk ARiA
beharko dute,
rpenei
egitura erabiliz.
iraga
ldi
ren, egura
roa egin ondo
2. Anemomet
rko dute.
ta bat egin beha
buruzko ikerke
lankidetza
ETA TALDEAk
Horretarako, ikERk
uko dute.
teknika baliat
bi atal horietan
an, tailerraren
Hurrengo atalet
tu zehaztu da.
untza nola aplika
lankidetza ikask
ei hasieratik
ntzitsua da ikasle
ra
Bestalde, garra
nahi diren tailer
helburu lortu
jakinaraztea zer
.
atazen bidez
osatzen duten
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• Definizioa
eta gailuak
• Erregistroa
• Eginkizunak
Satelite
• Zer informazio
biltzen duten
meteorologikoak
Hilegunak
•
Beste
eta tenporak
iragarpen mota
• Atsotitzak
batzuk

bilatzen dugu
duzue liburuetan,
2. Informazioa
zioa bilatu beharko
, adiataza egiteko, informa a heldu batek lagunduta. Halaber
Egokitu zaizuen
eta Interneten, pertson
entziklopedietan
ezue.
tuei galde diezaiek
dugu
laburbildu egiten
ean, egokitu
3. Aztertu eta
behar du. Txosten
egin
bat
amaierako txosten ak idatzi beharko dituzte.
Talde bakoitzak
buruzko ondorio
zaien ikerketa gaiari
k edo
ikatzen ditugu
ko koordinatzailea ko
4. Emaitzak komun
rako, talde bakoitze
Gainera
emaitzak. Horreta eta ondorioak irakurriko ditu.
Azkenik, azaldu
a
zio gehiago eskatu.
amaierako txosten
ue edo informa
bozeramaileak
galderak egin ditzakez
ikasleek
taldeetako

logiari buruzko
Zorionak! Meteoro egin duzue.
bat
ikerketa proiektu

ue,
ak azter ditzakez
Elementu klimatiko
eta beste gailu
zuen anemometroa
batzuk erabiliz.

eta
buruzko ikerk

o
talde, beren herrik
en.
• Egin zenbait
arriak azter ditzat
eguraldiaren ezaug
ko aldia.
z datuak biltze
Zehaztu aurre

LANkiDETzA

du?
• Zer esan nahi
• Zure herriko asteko
iragarpena

Estazio
meteorologikoak

du: giza kolonia
gizadia txunditu beste planeta
baten misio berriak
a da,
handiko proiektu
Espazio proiektu
Marten! Asmo
bat sortu nahi dute
eraiki nahi baitute.
lehenbiziko herria
batean gizakien
hartzeko intzia horretan parte
oso
adierazi dute esperienegia bihur dezakete, baina
Pertsona askok
rioek beren ametsaaurre: Lurraz oso bestelako planeta
teresa. Bolunta
diote
o duten jakin
i egin beharko
heltzean zer aurkituk
erronka handiar
, bidaian eta Martera
batean bizitzea
nola
badakizuela haiei
Ziur
k?
bidaiarie
lukete kontuan
Zer izan beharko

didaktikoak,

Lankidetzan ikasi.

GA GAiTASuN
GAkO
ADiMENAk
AD

Horretaegingo duzue.
buruzko ikerketa
duzue.
iaren iragarpenari
za teknika erabiliko
Jarraian, egurald
izeneko lankidet
ikerketa taldeak
rako,
en dugu
batez arduratuko
1. Lana banatz
lotutako alderdi
logia iragarpenarekin
beharko ditu.
Talde bakoitza meteoro ageri diren alderdiak aztertu
taulan
da eta eskuineko

PBL PROIEKTUA

MATERiAL Ak

SPX DiGiTALA,

EUSKALMET

Ikertu eta ikasi
Zer behar dugu?

EDukiAk

Lankidetza
ikaskuntza

ziak 5

LERRA
LANkiDETzA TAi
Lehen hiruhilekoa

a orri
ez da beharrezko
ataza egiteko
dakioke ataza
proposatutako
ongi egokitu
Tailer honetan
etza egitura hau
a, baina lankid
batean idazte
a.
k
an zuloa egite
du: edalontziet
urratsa egingo
Ikasle batek lehen
du: lastot xoa
urratsa egingo
batek bigarren
Gero, beste ikasle
.
lotzea
a eta
ak egin arte.
zuloetan sartze
z ondo, lau urrats
tuko dute, ondo
Eta horrela jarrai
ean, gainerako
egiten duen bitart
z gero
itu zaion lana
beharrezkoa izane
Ikasle batek egok
egiratuko dute,
n duena gainb
egite
k
kidee
talde
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iritziak eta aholk

(
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kerkeeta
ikerk
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ktuen metodo
ntza arloan proie
ka hau hezku
antzekoa da.
Lankidetza tekni
teknikaren oso
lan esaten zaion
ongi bereiziak.
proiektukako
lau fase ditu,
ntziak
sekue
lan
Proposatzen den

ldean lau
banatzea. Ikasta
ke
ldeen artean
batean egin daite
Ikergaiak lanta
ude, beste modu
gehiago bada
lantalde baino
esaterako:
gaien banaketa;
ete.
bera azter dezak
zke.
Bi lantaldek gai
daite
an bana
.
batzuk bi atalet
gaia hautatzeko
Ikergai bat edo
ikertu nahi duten
a izango dute
aurrez gaiak
edota banatu
Lantaldeek auker
izatea
keta prozesu hori,
bakoitzak argi
Koordinatu hauta
ua da lantalde
n. Garrantzits
artea
ldeen
ta.
lanta
ikerke
egin behar duen
zer edukiri buruz
Estazioak

EuSk ALMET
Eguraldi
iragarpena
Sateliteak
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Informazioa bilatz
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2 Informazi
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zenbait iturri balia
.
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itzak Interneten
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ko
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progr
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Dokumentalak
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eta laburbiltze
oa aztertzea
3 Informazi
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lortutako inform
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Talde bakoitzak
rko du, gero hasie
hautatu beha
ko
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laburbildu eta
o
zutek
galderei erant
azioa
proposatutako
galderak). Inform
,
taulan jaso dira
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47. orrialdeko
dituz
o
jasok
ren, idatziz
egitura
hautatu ondo
HiTzEN JOkOA
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tarak
n. Horre
n zati
txosten batea
itzak txostenare
bako
kide
talde
dute,
erabil daiteke:
k gainbegiratuko
kidee
talde
eta
k
bat idatziko du,
ñabardura batzu
z gero osatzeko,
beharrezkoa izane
zuzentzeko.
eransteko edota
ea.
arazt
Emaitzak jakin
razi
ikastaldean jakina
itzak, emaitzak
Lantalde bako
du, HiTzEN JOkOA
zpena prestatuko
aurretik, aurke
aurkezpena nola
Ikasle bakoitzak
n
egitura erabiliz.
kideei, eta dene
talde
die
uko
azald
egingo lukeen
saiatuko dira.
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inatzaileak edo
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uko
azald
rioak
ikerketaren ondo
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e. Bestela, aurke
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daiteke, edota
egin
n
artea
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en ahoz
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daiteke.
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komunikatzeko
utakoan,
aurkezpena amait
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Talde bakoitzak
izango dute galde
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lanta
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ukO ETENA
tarako, HiRu MiNuT
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egitura balia daite
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beste
batzuk
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Eta gainera, Ekin eta ikasi atalean
proposatutako jarduera egiteko
iradokizunak

SPX digitala
SPX proiektuaren potentzial osoa, ingurune digitalean!

Hainbat
gailutan
erabiltze
ordenag ko:
ail
tabletan uan,
, arb
digitalea el
n.

sistema
t
a
b
n
i
a
H
ekin
eragiler o:
k
erabiltze AC,
s, M
Window iOS
,
Android .
x
eta Linu

e oro,
d
i
b
a
i
l
Ba
e
on-lin
et a
e
off-lin

IKASLEARENTZAT
Eduki digitalak

Pertsonalizazioa

Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak

Liburua pertsonalizatzeko aukera: oharrak, markatzaileak…

Unitate bakoitzeko jarduera elkarreragile guztiak

Jarduerak irakasleari bidaltzeko aukera

Ikasleen ebaluazioak kudeatzeko aukera

Irakasleak sortutako zabaltzeko edukietara sartzeko aukera

Multimedia baliabideak: entzungaiak, bideoak, animazioak...

Norberaren ikasteko prozesuari buruzko informazioa

Gako hitzen bilatzailea

Kalifikazioak kontsultatzeko aukera

IRAKASLEARENTZAT
Ikasgelaren antolaketa

ren
Ikaslea z
a
bertsio
.
gain ..

Baliabide digitalak

Taldeak sortzeko eta kudeatzeko aukera

Ikasgelarako programazioak, Word formatuan

Ikasleei jarduera pertsonalizatuak bidaltzeko aukera

Liburuko eduki guztiei lotutako proposamen didaktikoak

Ikasleen ebaluazioak kudeatzeko aukera

Jarduera guztien erantzunak

Ikasleek ebatzitako jardueren jarraipena egiteko aukera
Ikasle bakoitzaren kalifikazioak aztertzeko aukera

24 Proposamen didaktikoa

Hasiera
pantaila

Berrikusteko

Liburu digitalera sarbidea

jarduera
elkarreragileak

Multimedia
galeria

Kalifikazioak

Azken ekintzak: oharrak,
markatzaileak, jarduerak…

Esteka Office 365
baliabidera

Liburu
digitala

Edukien aurkibidea
Gako hitzen
bilatzailea

Azken ekintzak
Azpimarratu
Markatu
Oharrak gehitu

26 Proposamen didaktikoa

Bistaratze aukerak:
zabalera edo altuera
doituta, edo orrialde
bikoitza.

Hezkuntza berrikuntza lantzeko
proposamenak (PBL, LI, AA…)
orrialde bikoitzeko, edukiak beste
modu batera lantzeko
Gehitu oharrak,
azpimarratu, markatu…

Miniaturak

Orrialdea aurrera

Pertsonalizatu edukiak
baliabideak txertatuz (PPT,
irudiak, bideoak…) eta,
nahi baduzu, partekatu
edukiok ikasleekin
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batz
Edukiak, inprimatutako liburuaren
epigrafeak bezala izendatuta. Eduki bat
aukeratzean, hari dagokion orrialdea
bistaratuko da.

Unitateko proposamen didaktikoa
eta hari dagokion programazioaren
Word formatudun bertsioa
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Zenbakiak unitateko jarduera
elkarreragileetara estekak dira.
Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke
jarduera horietara.

Unitate bakoitzeko multimedia
baliabideak, zerrendatuta: bideoak,
animazioak, lokuzioak…

Ikasleek nork berak egindako jarduera
elkarreragileen erregistroa kontsultatu dezakete.
Irakasleak, berriz, ikasle guztiek egindako
jarduera elkarreragile guztietara jo dezake, bai
eta berak txertatutako ohar guztietara ere.

Berrikusteko
jarduera
elkarreragileak

Jarduera elkarreragileak, unitateei jarraituz
antolatuta. Ikaskuntza ebaluatzeko aukera
ematen dute, sistemak berak ematen baitu ondo
eta gaizki egindakoen berri.

Kalifikazioak

Multimedia
galeria

Multimedia baliabideak, unitatez
unitate zerrendatuta: bideoak,
irudiak, entzungaiak…
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Algunas ideas básicas
1. ¿Qué queremos cambiar?
Nos proponemos cambiar la estructura de la actividad en nuestras clases, es decir, la forma en
que los estudiantes trabajan en el aula.

Aprendizaje
cooperativo

La estructura de la actividad es un elemento que configura y determina la relación que se establece
entre los alumnos, entre los alumnos y el profesor y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como
se muestra en el siguiente esquema:

Los alumnos dentro del aula

Estructura
de
la actividad

Los alumnos y el docente
El proceso de enseñanza /
aprendizaje (E/A)

De esta forma, en las aulas podemos encontrar diferentes
Describimos brevemente cada una de ellas:

INDIVIDUALISTA

¿Cómo trabajan
los estudiantes?
Autores

Pere Pujolàs Maset
José Ramón Lago

¿Qué finalidad
persiguen y cómo
lo consiguen?

Universidad de Vic

¿Quiénes forman
el grupo?

de la actividad.

COOPERATIVA

Solos, sin fijarse en lo
que hacen los demás.

Solos, rivalizando
con los demás.

Aprender lo que
se les enseña.
Lo consiguen
independientemente
de que los demás lo
consigan o no.

Aprender más y mejor
que los demás.
Lo consiguen si, y solo
si, los demás no lo
consiguen.

Aprender y contribuir
a que aprendan los
demás.
Consiguen este doble
objetivo si, y solo si,
los demás también
lo consiguen.

Compañeros, más
o menos amigos,
que se pueden ayudar
unos a otros fuera de
la clase, o dentro
de ella, si el docente
lo permite.

Rivales que compiten
entre sí para ser los
primeros de la clase,
y que para ello es
comprensible que se
oculten la información
o se nieguen la ayuda.

Los que forman todo
el grupo y los distintos
equipos son
compañeros
dispuestos a ayudarse
unos a otros y a
animarse mutuamente
hasta conseguir que
todos aprendan.

E D E LV I V E S
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COMPETITIVA

Dokumentu didaktikoak
oso tresna erabilgarriak dira
hezkuntza berrikuntza
ikasgelan garatzeko.
Dokumentu horiek PDF
formatuan bistaratuko dira,
aukeratu ahala.
Badira fotokopiatzeko
fitxak ere, inprimatzeko.

Hezkuntza
berrikuntzarako
dokumentu
didaktikoak

Adimen emozionala
Dokumentu honetan zenbait jarraibide jasotzen dira ikasleengan jarrera
positiboak sustatzeko, egoera pertsonalei eta sozialei aurre egitean burua
erabiliz erregula ditzaten bizipenak eta emozioak zein sentimenduak
adieraz ditzaten.
Askotariko adimenak

Adimena aktibatu
Hezkuntzaren zeregin ukaezina da, betidanik, adimena garatzea. Horregatik,
dokumentu honen eta berarekin datozen fotokopiatzeko fitxen helburuak dira,
hain zuzen, adimenaren parte diren oinarrizko abileziak garatzea, pentsatzen
irakastea eta ikasleak akuilatzea, pentsaera gogoetatsua gara dezaten.
Ulertzen ikasi
Dokumentu honen xedea da ikasleek irakurtzen dutena ulertzea eta,
ikasliburuak erabiliz, beren kasa ikasteko gai izatea.
Lankidetzan ikasi
Metodologia hau aplikatzearen helburua da ikasgelako jardunaren egitura
aldatzea, hau da, ikasleek ikasgelan lan egiteko modua aldatzea. Hiru dira
horretarako arrazoi nagusiak: aniztasunari zor zaion arreta, balioen garapena
eta, bukatzeko, gako gaitasunen eta askotariko adimenen aplikazioa.
Gaitasunetan oinarritutako ikaskuntza eta estandarren araberako
ebaluazioa
Gure hezkuntza ereduak gako gaitasunak eta ikaskuntzaren estandar
ebaluagarriak ditu oinarrian. Elementu horiek biak curriculumaren parte dira,
eta eskolan urteak eman ondoren ikasgeletatik irteten diren gazteen
prestakuntza hobetzea dute helburu –elkarren artean loturak dituzten arren,
bakoitzak bere esparruan–.
Ahozko eta idatzizko adierazpenaren didaktika
Hizkuntza funtsezko tresna da gizartean egoki moldatzeko eta, horrenbestez,
ikasleengan sorraraz dezakegun gaitasunaren araberakoa izango da, neurri
batean, pertsona gisa izan dezaketen arrakasta. Horregatik, testu honen
helburua da ahozko eta idatzizko adierazpenaren funtsezko nozio
didaktikoak irakasleen eskura jartzea.
Ikasteko zailtasunak
Dokumentu honetan jasotako azalpenek eta proposamenek lagundu egiten
dute ikasleen zailtasun ohikoenei aurre egiten: dislexia, dislalia, disgrafia,
irakurritakoa ulertzeko zailtasunak, irakurtzeko abiadurari eta arintasunari
lotutakoak eta arreta falta.
Ikaskuntzarako diseinu unibertsala (UDL). Curriculumean txertatzeko
jarraibideak
Neurozientzietako azken aurrerapenek frogatu dutenez, ez dira existitzen
bi garun berdin. Batzuen eta besteen arteko aldeek eragin erabakigarria dute
haurren ikasteko moduan, dakitena adierazteko eran, motibatzekoan eta
norberaren ikaskuntzan inplikatzekoan. Horrenbestez, bistakoa da
aniztasunari erantzun egokia ematea ezinbesteko zeregina dela,
hezkuntza berdintasuna bermatu nahi bada. Egoera horri aurre egiteko
aukeretako bat izan daiteke Ikaskuntzarako diseinu unibertsala (UDL) deritzona.

Adimenaren ikuskera tradizionala gainditu eta atzean utzi dute gaur egungo
ikerketa zientifikoek, batez ere, neurozientziak eta giza garuna aztergai
dutenek. Howard Gardnerrek eta Harvardeko unibertsitateko Zero
proiektuko haren lankideek egindako ikerketa lanek argi utzi dute, paradigma
klasikoak esandakoaren aurka, adimena ez dela bakuna, askotariko adimenen
multzo bat baizik.
Lankidetza jolasak
Ikasteko oso modu atsegina eta eraginkorra da jolasean ikastea. Horregatik,
dokumentu honek zenbait dinamika ludiko biltzen ditu eskola esparruko
bakerako hezkuntza lantzeko: talde guztiak irabazten du taldekide guztiak
lankidetzan aritzen direnean.
Metakognizioa eskolan. Zer den eta nola sustatzen den
Metaezagutza da prozesu kognitiboak nolakoak diren jakitea eta
kontrolatzea. Artikulu honen egileek kontzeptu hori hezkuntzaren mundura
hurbildu nahi dute eta, horretan, curriculumean nola txertatu proposatzen dute.
Matematikako problemak ebazteko ereduak
Artikulu honen asmoa ez da irakasleak balioztatutako jarraibidez itotzea;
aitzitik, malgutasuna eta ideien originaltasuna bilatzen laguntzea du helburu,
ikasleen sormenaren garapena sustatzeko, egoera korapilatsuak asmatuz
eta birplanteatuz.
Irakurmena garatzeko nozioak
Dokumentu honek, irakurtzea eta irakurtzen irakastea zertan dautzan hainbat
ikuspuntutatik azaltzeaz gain, irakurtzeari berari buruzko gogoeta
proposatzen dio irakasleari, bai eta ikasleen irakurmena indartzeko zenbait
estrategia eta jarduera ere.
PBL. Ikasi, problemak oinarritzat hartuta
Ikasgelan PBL metodologia aplikatzearen xedea da ohiko hezkuntza
metodologia berritzea: ikasi dutela egiaztatzeko ohiko galderak egiteari utziko
diogu eta zeregin bat formulatuko dugu, ikaskuntza zabaltzeko.
Gatazkak konpondu
Gatazkei heldu eta haiek konpontzen saiatzea metodo egokia eta eraginkorra
da, eta pertsona orori mesede egiten dio, guztiak asebeteko dituen
konponbide bat aurkitzeko aukera ematen baitu. Dokumentu honek
gatazkak erregulatzeko prozesuaren faseak azaltzen ditu eta zenbait dinamika
proposatzen ditu jardunbide hori ikasgelan txertatzeko.
Ekintzailetza garatzeko bizkar zorroa
Haurrengan ekintzailetza garatzeko bizkar zorroak funtsezko bost elementu
hartzen ditu barnean, ikasteko prozesuan zehar ibilbide egoki bat egiteko.
Artikulu honek azaltzen ditu elementu horiek, ekimenerako eta ekintzaile
izateko sena indartzen lagunduko duten jarduerak programatzeko.

Hamar urtetik hamabi urtera
bitarteko haurrak
Hamar urtetik hamabi urtera bitartean, haurren aldaketa fisiko handiek
eragin itzela izango dute gainerakoekin harremanak izateko moduan, etapa horretan egiten baitira, benetan, izaki sozial.

Garapen psikomotorea

Garapen afektiboa eta soziala

1. Koordinazioa eta muskuluen gaineko kontrola areagotzen dituzte, motrizitate xehea hobetu ahala.

1. Izaera zehazteko eta finkatzeko prozesu batean sartzen ari dira
haurrak eta, horrenbestez, ez da harritzekoa zenbait alditan esaneko izatetik menderakaitz izatera pasatzea.

2. Oso aktiboak dira eta ariketa fisiko nekagarriak egiteko premia
dute. Hala, jolas horietan energia asko erretzen dutenez, ongi
eta asko jan behar dute; batez ere, karbohidrato konplexuak.
3. Jarrera ausarta eta abenturazalea dute, kideen onespenaren beharra dutelako.
4. Aldaketa handiak gertatzen dira haurraren gorputzean: izerdi
eta sebo guruinek aktibitatea areagotzen dute, eta hormonak
jariatzen dira, pubertaroan gertatuko diren aldaketa azkarretarako organismoa prestatzeko.

2. Mugak eta jarraibideak behar-beharrezkoak dituzte, apurkaapurka beren buruarengan segurtasuna eta konfiantza hartzeko.
3. Gizartearen parte izateko behar diren abileziak garatzeko gai
dira, gero eta autonomia handiagoz, eguneroko bizitzako zenbait egoeratan gurasoen eta irakasleen beharra duten arren.
4. Talde heterogeneoetako kide izan daitezke. Talde horiek garrantzitsuak izan daitezke haurren garapenean, errituak eta arauak
izaten baitituzte, eta partaidetza sentimendua sortzen baitute.
5. Lankidetzan aritzen dira, eta gainerakoei gertatzen zaizkienak
eta haien ikuspuntuak ulertzen dituzte.
Hizkuntzaren garapena
1. Ezin hobeki ikasi dituzte fonema guztiak.
2. Idazkera heldua eta orekatua erdietsi dute eta, ondorioz, etapa
kaligrafikoa gainditu eta abiadura handiagoz idazten dituzte beren adierazpenak.
3. Sintaxia eta ahoskera hobetzen dituzte eta gero eta esaldi konplexuagoak erabiltzeko gai dira.
4. Ondoz ondo emandako bost jarraibideri ere jarrai diezaiekete eta
ondo ulertzen dituzte irakurritakoak.
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Garapen kognitiboa
1. Ekintza konkretuen fasearen amaieran daude. Beraz, gai dira sistema matematiko soilak garatzeko, bai eta multzoen segidak eta
ordena buruz zehazteko eskema logikoak garatzeko ere.
2. Ezagutzak antolatzeko gai dira, inklusio, elkarrekikotasun eta
itzulgarritasun erlazio logikoak baliatuz.
3. Gai dira adierazpenak behatu ezin diren datuetan edo norberarenak ez diren esperientzietan oinarritzeko.
4. Irudimen bizia eta azkar garatzen den oroimena dituzte eta, horrenbestez, ikasteko eta datu andana oroitzeko gaitasuna.
5. Imitazio grina dela eta, interes handia dute garrantzi handiko
pertsonengan, gauzen jatorrian, biografietan eta mitoetan. Horregatik, gertakari historiko-biografikoak ikasten hasiko dira, batez ere espazioari lotuta, denboraren joanaren ulermen mugatua
baitute, iraganeko gertakizunak identifikatzeko gai diren arren
ez baitituzte ordenatzen sekuentziari eta ordena kronologikoari
jarraituz.
6. Urratsez urrats, objektibotasun handiagoz behatzeko gaitasuna
eta kokatzeko prozesua garatzen dituzte, eta beren ingurua
aztertzera bideratzen dute. Hala, errealitate global izatetik aztergai izatera pasatzen da inguru hori, eta azterketa baliagarria
izango zaie naturako eta giza bizitzako fenomenoak ulertzeko.
7. Beren inguruarekin harremana abiarazten dute eta behar den
heldutasun maila erdiesten dute, beren burua ingurutik at ikusteari uzteko eta gainerakoekin harremanetan dauden eta
pentsatzeko gaitasuna duten izaki aktibo gisa aintzat hartzekoa.

Garapen morala
1. Aurrerapen handiak egiten dituzte zentzu moralean, gero eta
gaitasun handiagoa baitute besteen lekuan jartzeko, beste ikuspuntu batzuk kontuan hartzeko eta gizarteak ezarritako arauak
ulertzeko.
2. Ustez helduek autoritate printzipioa baliatuta ezarritako arauekiko esanekotasuna gainditu eta errespetuan eta berdintasunean
oinarritutako moral autonomoa erdiesten dute.
3. Absolutismo txikiagoz jokatzen dute, eta berezko zuzentasunean
sinesten, hots, arau-hausteek zigorrak dakartzatela. Hala, gizartean ezarritako ordenarekiko adostasun maila konbentzionala
erdiesten dute.
4. Nork bere buruaz duen kontzeptuak garrantzia hartzen du,
hezkuntzari zein gizarteak lehenetsitako alderdi fisikoari lotuta.

Gizarte Zientzien arloko
metodologia
Proiektu honek zenbait diziplinaren tresna integratzailetzat ditu
Gizarte Zientziak, pertsonak aztergai dituzten zenbait diziplina uztartzen dituen tresnatzat. Diziplina horiek gizakiak aztertzen dituzte,
izaki sozial diren heinean, bai eta haien arteko harremanak eta beste
zenbait alderdi ere, hala nola geografia, historia eta ekonomia.
Zentzu horretan, Gizarte Zientzien arloaren helburu nagusia da
ikasleen zenbait gaitasun eta tresna garatzea, lagungarri gerta dakizkien honako helburu hauetarako:

irudiak, mapak, planoak, grafikoak eta abar erabiliko dituzte.
• Gizartean bizitzea. Gizarte talde baten partaide izatea zer
den azpimarratzen da, aniztasuna eta besteenganako errespetua balioetsiz. Oso garrantzitsua da ikasleak beren gizartearen
funtzionamendua eta antolaketa nolakoak diren ikasten hastea,
gai izan daitezen haren hobekuntzan esku hartzeko, modu eraginkorrean eta koherentean.

• Gizartean bizitzen ikasteko eta norberaren inguruko egitura
sozial konplexuarekiko jakin-mina pizteko.

• Denboraren arrastoak. Gai multzo honen xedea da ikasleek
denbora historikoarekin lotutako kontzeptuak ulertzea. Horretarako, bistakoa denez, orokorrenetatik hasiko dira, historiaren
etapa nagusiei buruzko nozioak abiapuntutzat hartuta eta, aldi
berean, kultura ondarearen garrantzia aintzat hartuta, balioetsi
eta errespetatu beharrekoa baita.

• Zenbait erreferentzia historiko ikasteko, eta gertakizun azpimarragarriak denboran eta espazioan kokatzeko.

Lau gai multzo horiek elkarrekin koordinatuta eta erlazionatuta
landuko dira, honako gako ardatz hauek oinarritzat hartuta:

• Gainerako kulturak ulertzeko eta errespetatzeko.

• Idatziaren ulermena. Hezkuntza egituraren giltzarrietako bat
da irakurketa eta, bistakoa denez, ez da mugatzen Hizkuntza
arloetara; aitzitik, hezkuntza eraginkorra izateko funtsezko tresna da arlo guzti-guztietan. Hori horrela izanik, ikasleak motibatzeko testu bat dago unitate bakoitzaren hasieran eta, horrez
gain, beste bat gomendatzen da proposamen honetako Irakurtzen jarraitu atalean.

• Aurretiazko esperientzien eta berrien artean loturak egiteko.
• Ikasleen ikuspegia zabaltzeko eta pertzepzioak aberasteko.

• Bere inguru soziala interpretatzeko gaitasuna garatzeko, eta
modu independentean eta eraikitzailean esku hartzeko, askatasuna, tolerantzia eta herritartasuna sustatzen dituzten balioak
erabiliz.
Proposamen didaktiko honek honako hauek hartu ditu abiapuntutzat: Lehen Hezkuntzaren gaur egungo curriculum esparruan ezarritako edukiak, ebaluazio adierazleak, ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak eta gako gaitasunak. Honako gai multzo hauek barne
hartzen ditu:
• Eduki komunak. Gai multzo honen helburua da ikasleek lehen
aldiz heltzea ezagutza zientifikoari eta hark Gizarte Zientzietan
duen aplikazioari; bai eta zenbait metodo eta iturri erabiliz informazioa lortzeko eta aukeratzeko zein nork bere ondorioak
ateratzeko estrategiak bilatzea ere.

• Gako gaitasunak lortzea. Proiektu honetan proposatzen den
irakasteko eta ikasteko ereduaren helburu nagusietako bat da
ikasleek Lehen Hezkuntzarako oinarrizko curriculum berrian
proposatutako gako gaitasunak lortzea eta, horretarako,
planteamendu integratzaile eta funtzional batetik abiatzen da,
eta zeharkakotasuna eta edukien dinamismoa hartzen ditu
oinarritzat. Horrek garapen prozesu bat eskatzen du, gako
gaitasun horiek zereginetan baliatzeko ahalmen handiagoa
lortzeko.

• Gure mundu hau. Ikasleek geografia ikasten jarrai dezaten nahi
da, inguru hurbila abiapuntu hartuta, ikuspegi orokorrago bat izaten lagunduko dieten beste inguru batzuetara hurbilduz. Horretan,

Ildo berean, unitate guztietan zein hiruhileko bakoitzaren amaierako orrialdeetan PISApolis izena duen atal bat txertatu da, zenbait galdera jasotzen dituena, Matematika eta Zientziak Ikasteko
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Nazioarteko Joeren (TIMMS) eta PISAren arabera egituratuta eta
idatzita.
• Ikaskuntza autonomoa garatzea. Ikasleek modu autonomoan ikasteko behar diren ezagutzak eta gaitasunak eskuratzea
helburutzat hartuta, Ikasten ikasi izeneko atal espezifiko bat
txertatu da proiektu honetan. Atal horretan, ikasteko teknikak,
antolatzaile bisualak eta ordenaz pentsatzeko ohiturak lantzen
dira.
• Lankidetzaren balioa. Hiruhileko bakoitzaren amaierako orrialdeetan Lankidetzan ikasi izeneko atal bat txertatu da. Atal horren xedea da ikasleek talde lan bat egitea, lankidetza ikaskuntza
baliatuz, hiruhilekoan jorratutako ezagutzak aplikatzeko.
Bukatzeko, egoki da esatea proposamen didaktiko honek irakasteko eta ikasteko metodologiaren honako printzipio hauek dituela
oinarrian:
• Edukien aukeraketa eta sekuentziazio egokia. Metodoaren
egiturak sustatu egiten ditu kontzeptuen eta edukien elkarrekiko
erlazioak, jorratutako gaiak finkatzeko.
• Ikaskuntza esanguratsua. Ikaskuntzaren abiapuntutzat ikasleen aurretiazko ezagutzak eta esperientziak hartu dira, ikasten
ikas dezaten. Zentzu horretan, aipatzekoa da hiruhilekoaren
amaierako orrialdeetan txertatutako Ekin eta ikasi atalaren
erabilgarritasuna, aukera ematen baitie ikasleei loturak
egiteko,beren ezagutzen eta proposatutako egoera praktikoen
artean.
• Ikuskera funtzionala. Gizartea ikuspegi praktiko eta kritiko
batetik aztertuko dute ikasleek, harekin eta haren osagaiekin
erlazionatzeko behar diren ezagutzak eta abileziak eskuratzeko.
• Ikasleen motibazioa. Beharrezkoa da ikasleek parte hartze
aktiboa izatea irakasteko eta ikasteko prozesuan. Horregatik,
premia hori asetze aldera, ikaskuntza esperientzia motibatzaile
bihurtzen laguntzen duen proposamen bat egin dugu. Horretarako, besteak beste, zenbait jarduera proposatu dira. Jarduera

horien bidez, ikasleek aintzat hartuko dute ikasitakoen eta lorpenen erabilgarritasuna eta, horrez gain, finkatu egingo dute arrazoibide induktiboaren eta deduktiboaren erabilera, edukiei lotutako zenbait galdera espezifikotatik abiatuta.
• Ikaskuntzaren aurrerabidea eta finkapena. Edukiak eta
jarduerak aurreratze irizpideen arabera sekuentziatu dira, irakasteko eta ikasteko prozesua behar bezala egokitu dakion edukien
zailtasun mailari. Horrez gain, Gogoan al duzu? izeneko atal bat
txertatu da, ikasleek aurretiaz ikasitakoak berrikusteko eta
finkatzeko jarduerekin.
• Aniztasunari eta ikasleen ikaskuntza estiloei arreta. Irakasteko eta ikasteko prozesua ikastaldearen aniztasunari eta ikasle
bakoitzaren ikasteko estiloari egokitze aldera, proiektu honek
material eta baliabide didaktikoen sorta zabal bat jartzen du
irakasleen eskura. Besteak beste, honako hauek aipa daitezke,
ikaslearen liburuaz eta proposamen didaktikoaz gain: horma irudiak eta material digitala (ikaslearen eta irakaslearen liburu digitalak, weba.. ), jarduera elkarreragileak, dokumentu didaktikoak
eta beste eduki batzuk barnean hartzen dituztenak.

Lankidetzan
ikastea
Pere Pujolàs
José Ramón Lago
Lankidetzan ikastea ikasleek ikasgelan egiten duten lana beste era batean antolatzeko modu bat da, askoz
ere motibatzaileagoa –eta beraz, eraginkorragoa–. Gure proiektuaren bidez, ikasgeletan lankidetza egitura
aplikatzea proposatzen dugu, honako hiru arrazoi nagusi hauek direla eta: aniztasunari zor zaion arreta,
balioen garapena eta gako gaitasunen garapena.
Gure asmoa da egitura indibidualisten eta lehiakorren ordez lankidetza egiturak ezartzea. Jakin badakigu ez
dela aldaketa erraza eta, horregatik, ikasgelan erabiltzeko proposatzen ditugun lankidetza egiturak soilik aurkeztuko ditugu proposamen didaktiko honetan. Alabaina, irakasleak hobeto jakin nahiko balu nola aplikatu
lankidetza ikaskuntza bere eguneroko lanean, liburu digitalean berariaz txertatutako dokumentu didaktikoa
kontsultatu lezake.
Dokumentu horretako ekarpenen multzoak "Lankidetzan jardun, ikasteko / Ikasi, lankidetzan jarduteko"
programa eratzen du. Programa hori Vic-eko (Bartzelona) Unibertsitateko GRAD (Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat) taldeko Pere Pujòlasek eta José Ramón Lagok garatu eta koordinatu dute, PAC 2 deritzon
I+G proiektu baten baitan (Hezkuntza laguntza inklusiboen programak garatzeko eta kudeatzeko prozesuen
adibideen azterketa. Erreferentzia: EDU2010-19140).

Oinarrizko lankidetza egiturak
Irakurgai elkarbanatua

Orri birakaria

PROZEDURA

PROZEDURA

Honela erabil daiteke testuak elkarrekin irakurtzeko lankidetza egitura hau:

1. Irakasleak zeregin bat jarriko die oinarrizko taldeei:
hitzen zerrenda bat egitea; ipuin bat idaztea; aurretiaz
dituzten ideiak ezagutze aldera, gai jakin bati buruz
dakizkitenak idaztea; irakurri duten testu edo landu
duten gai bateko ideia nagusia laburbilduko duen esaldi bat idaztea...

1. Taldekideetako batek lehen paragrafoa irakurriko du,
eta hurrengoak (esate baterako, erlojuaren orratzen
noranzkoari jarraituz ondoan duenak) hark irakurri berri
duena bere hitzekin azalduko du edo laburbilduko du.
Beste bi taldekideek bigarren taldekide horren laburpena berretsiko, zehaztuko edo zuzenduko dute, ahoz.
2. Bigarren taldekideak bigarren paragrafoa irakurriko du,
eta hurrengoak (hirugarrenak) haren laburpen bat egingo du. Beste biek (lehenak eta laugarrenak) laburpen
zuzena den edo ez esango dute.
3. Eta, horrela, gainerakoak, testu osoa irakurri arte.
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2. Ondoren, taldekideetako batek bere ekarpena edo
zatia idatziko du orri birakari batean. Bitartean, gainerakoek nola egiten duen ikusiko dute; eta behar badu,
lagundu, zuzendu edo animatu egingo dute.
3. Jarraian, erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituz ondoan duen taldekideari pasatuko dio, hark bere zatia idatz dezan. Eta, horrela, gainerakoek, taldekide
guztiek zeregina ebazten parte hartu arte.

Arkatzak erdira
PROZEDURA
Irakasleak orri bat emango dio oinarrizko talde bakoitzari,
lantzen ari diren gaiari buruzko taldekide adina galderarekin
(eskuarki, lau). Ikasle bakoitzak galdera baten ardura hartuko
du bere gain.
1. Galdera irakurri eta bere iritzia eman behar du, galderari
erantzuteko edo jarduera egiteko moduari buruz. Urrats honetan eta hurrengo hiruretan (2., 3. eta 4. urratsetan), taldekide guztien arkatzak edo bolalumak mahaiaren erdian
egon behar dute, argi gera dadin une horretan ezin dela idatzi, soilik entzun edo hitz egin baizik.
2. Jarraian, iritzia eskatuko die taldekide guztiei, ordena jakin
bati jarraituz (esate baterako, erlojuaren orratzen noranzkoari), eta ziurtatu egingo du guztiek egiten dutela informazio ekarpenen bat edo ematen dutela iritzia.

3. Iritzi horiek guztiak oinarritzat hartuta, eztabaida egingo
dute eta guztien artean erantzun egokiena aukeratuko.
4. Ondoren, egiaztatu egingo du guztiek ulertu dutela erantzuna, adostu duten modu berean.
5. Behin guztiek argi dutenean zer egin edo erantzun behar
den, arkatzak hartu eta koadernoan idatziko dute. Une
horretan, ezin da hitz egin, soilik idatzi baizik.
6. Jarraian, arkatzak mahaiaren erdian jarri behar dira berriro
ere, eta era berean jarraituko da gainerako galderekin edo
jarduerekin, aldi bakoitzean dagokion ikaslea gidari dela.

Hitzen jokoa
PROZEDURA
Irakasleak zenbait gako-hitz idatziko ditu arbelean, jorratzen
ari diren edo landu berri duten gaiari buruzkoak.

3. Irakasleak lau hitz baino gehiago idatzi baditu, egin beharreko txanda guztiak egingo dira, prozedura berari jarraituz.

1. Oinarrizko talde bakoitzeko kideek esaldi bana idatzi behar
dute hitz horiekin, edo haien atzean dagoen ideia nagusia
adierazi. Esaldiak neurri txikiko orrietan idatzi behar dira,
erabilerrazak izan daitezen (folio baten herena edo laurdena
izan daiteke).

4. Ondoren, irizpide logiko bati jarraituz ordenatuko dira mahaiaren gainean, gaiaren eskema bat, laburpen bat edo
kontzeptuen mapa bat osatuz.

2. Behin guztiek nork bere esaldia idatzitakoan, taldekideetako
batek bere lana gainerakoei erakutsiko die. Haiek esaldi hori
zuzendu, zehaztu edo osatuko dute eta, horrela, nolabait,
beren egingo dute. Taldearen esaldia izango da.

5. Behin irakasleak ordena horri oniritzia emandakoan, esaldiak
zenbatuko dituzte, eta, binaka (behin bikote batek, hurrena besteak), garbira pasatu eta taldekide bakoitzarentzako
kopia bana egingo dute. Txandaka, bikotekideetako batek
esaldiak diktatuko ditu beste bikoteak idatz ditzan, eta arreta jarriko du, behar bezala idazten dituela egiaztatzeko.

1-2-4
PROZEDURA
Irakasleak galdera bat egingo dio ikastalde osoari eta erantzunen txantiloi bat emango dio parte hartzaile bakoitzari. Txantiloiak hiru lauki izango ditu, bat prozeduraren egoera bakoitzeko (1, 2 eta 4 egoeretarako), galdera horren erantzunak idatz
ditzaten.
1. Hasteko, oinarrizko talde bakoitzeko kide bakoitzak bere
aldetik pentsatuko du zein izan daitekeen irakasleak egindako galderaren erantzun zuzena, eta lehen laukian idatziko
du (1 egoera).

2. Ondoren, binaka jarriko dira (2 egoera), erantzunen berri
emango diote elkarri eta haiei buruz hitz egingo dute. Bikotekideek ados jarri behar dute erantzun komun bat emateko, eta nork bere txantiloiko bigarren laukian idatziko dute.
3. Bukatzeko, taldekide guztiak elkartuko dira (4 egoera) eta
bikoteek emandako erantzunen bateratze lana egingo dute,
guztien artean, ahalik eta erantzun egokiena emateko. Ikasleek hirugarren laukian idatziko dute erantzun hori.

Orri birakaria, binaka
PROZEDURA
Orri birakaria lankidetza teknikaren aldaera bat da, taldekideak itxaroten urduri jarri ez daitezen pentsatutakoa.
Aldaera honetan, horrenbestez, taldekide guztiek izango
dute zereginen bat uneoro.
1. Oinarrizko taldeak bikotetan banatuta hasiko da jarduera, bikoteko orri birakari bat baliatuz (idazlan bat hasi,
beste bikoteak jarrai dezan; problema bat pentsatu edo
galdera bat egin, beste bikoteak ebatz edo erantzun
dezan... ).
2. Behin denbora tarte jakin bat igaro ondoren (jarduera
motaren edo ikasleen adinaren arabera), orri birakariak
elkarri eman, eta elkarren jarduerei jarraipena emango
diete bikoteek (idazlana egiten jarraitu, problema ebatzi, galderari erantzun...). Aurrez, beste bikoteak orri
birakarian idatzitakoen zuzenketa formala egingo du
(ortografia, sintaxia...).
3. Eta, horrela, orria biraka ibiliko da, oinarrizko lan talde
bakoitzeko bikoteen artean.
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Hiru minutuko etena
PROZEDURA
1. Irakasleak hiru minutuko eten batzuk egingo ditu ikas
talde osoari egindako azalpenetan. Denbora tarte horretan, oinarrizko lan talde bakoitzak gogoeta egingo du ordura arte azaldutakoei buruz, eta, taldekide
guztien artean, bi edo hiru galdera edo zalantza prestatuko ditu, aztergai den gaiari buruz.
2. Behin hiru minutuak igarotakoan, taldeko bozeramaileak galdera horietatik bat egingo du (talde bakoitzeko
bat, txanda bakoitzeko). Talderen batek beste batek
egindako galdera bat egiteko asmoa bazuen, hurrengora pasatuko da.
3. Behin galdera guztiak egindakoan, irakasleak azalpenak ematen jarraituko du, hiru minutuko beste eten bat
egin arte.

Binaka
PROZEDURA
Oinarrizko lan talde bakoitzean bi bikote egingo dira (bikote
bat eta hirukote bat, taldea bost kidekoa bada). Lana binaka
egingo dute, baina ez aldi berean, txandaka baizik: bikotekideetako batek diktatu egingo du, eta besteak, idatziko; batek
paragrafo bat irakurriko du, eta besteak, ahots ozenez haren
edukia errepikatuko; batek agindu bat irakurriko du, eta besteak, agindu hori beteko; batek testuren bat idatziko du, eta
besteak, behar bezala egiten duela egiaztatuko.
Jarduera bakoitzean, rolak txandakatu behar dira (lehen diktatu
duenak, idatzi egingo du; lehen agindua irakurri duenak, bete
egingo du...), eta era berean, bikoteak aldatu egingo dira. Horrela, taldekide guztiek izango dute aukera beren taldeko kide guztiekin jarduteko eta guztiek izango dute aukera parte hartzeko.

Lau kideko taldeetan (1, 2, 3 eta 4) hainbat konbinazio egin
daitezke, jarduera bakoitzean edo jardueraz jarduera bikoteak aldatzeko (egitura hau erabiliz egiten direnetan); besteak
beste, honako hauek:
1

2

3

4

1. jarduera

1

2

3

4

2. jarduera

1

3

2

4

3. jarduera

1

4

2

3

Oinarrizko
taldea

Substantzia
PROZEDURA
Hitzen jokoa lankidetza egituraren antzekoa da, egokia testu
bateko edo unitate bateko ideia nagusiak zein diren zehazteko.
1. Irakasleak testu edo gai bateko ideia nagusietako bati
buruzko esaldi bat idazteko eskatuko dio oinarrizko talde
bakoitzeko kide bakoitzari.
2. Behin esaldiak idatzitakoan, eta, ordena jakin bati jarraituz,
taldekideetako batek zer idatzi duen erakutsiko die gainerakoei, eta, guztien artean, zuzena edo okerra den eztabaidatuko dute, zuzenduko, zehaztuko... Esaldia zuzena ez
bada edo ideia nagusiekin bat ez datorrela uste badute, baztertu egingo dute.

3. Gauza bera egingo da gainerako taldekideek idatzitako
laburpen esaldiekin. Behar adina txanda egingo dira, funtsezkotzat jotzen diren ideia guzti-guztiak adierazi arte.
4. Bukatzeko, guztien artean idatzitako esaldiak modu logiko
batean ordenatuko dituzte, eta ordenatutako esaldi sorta
horren kopia bat egingo dute taldekide bakoitzarentzat.
Horrela, landutako testu edo unitate horretako ideia nagusien oinarrizko laburpen bat izango dute.

Lankidetza egitura espezifikoak
Zenbaki berdinak elkarrekin
PROZEDURA
1. Irakasleak zeregin bat aginduko die taldeei, talde bakoitzeko kideek erabaki dezaten (Arkatzak erdira lankidetza
teknikan bezala) nola ebatzi eta egin behar den, eta nola
ziurtatuko duten guztiek dakitela nola egin behar den.
2. Behin aurrez zehaztutako denbora tartea igarota, irakasleak 1etik 4ra arteko zenbaki bat aukeratuko du, ausaz.
Zenbaki hori duten talde bakoitzeko kideek arbelera irten, eta zeregina egin behar dute (problema ebatzi, galderari erantzun...).
3. Zeregina behar bezala egiten dutenek sariren bat jasoko
dute (irakaslearen laudorioren bat, ikastaldearen txaloak, bere taldearentzako punturen bat…).

Bat guztiongatik
PROZEDURA
Behin ikasleek taldean egin beharreko jarduera bat egin
ondoren (oinarrizko lankidetza teknikaren bat erabiliz
egindakoa izan daiteke), irakasleak taldekideren baten
koadernoa hartuko du ausaz, eta jarduera zuzenduko du.
Ikasle horren kalifikazio bera jasoko dute haren taldekide
guztiek.
Ebaluatzean, irakasleak ikasle horren erantzunen edukia
hartu behar du kontuan, ez erantzun horiek adierazteko
modua, taldea ebaluatzeko hartu duen koadernoan.

Galderen katea
PROZEDURA
Lankidetza egitura hau apropos-aproposa da landutako unitatea berrikusteko eta ebaluazioa prestatzeko edo, besterik
gabe, ebaluazio formatibo bat egiteko eta, horrela, aurreikusitako helburuak zer neurritan erdietsi diren ikusteko, eta, beharrezkoa bada, programazioa zuzentzeko edo doitzeko.
1. Talde bakoitzak ordura arte landutako unitateari edo unitateei buruzko galdera bat prestatuko du. Hiru bat minutu
izango ditu horretarako. Ikasgelan landutako gaiei buruzko
funtsezko galderak izango dira (azterketa batean agertzeko
modukotzat jotzen dituztenak).
2. Hiru minutuak igaro ondoren, taldeko bozeramaileak hurrengo taldeari helaraziko dio galdera (erlojuaren orratzen
noranzkoan ondoko taldea izan daiteke), erantzun dezan.
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3. Jarraian, erantzuna eman duen talde horretako bozeramaileak galdera bat egingo dio hurrengo taldeari. Eta, horrela,
gainerakoek, galderen kate horretako azken taldeak lehenari galdera bat egin arte.
4. Behin lehen txanda amaituta, beste hiru minutu emango
zaizkie beste galdera batzuk pentsa ditzaten. Ondoren, beste galdera kate bat abiatuko da, aurrekoaren aurkako noranzkoan, hau da, talde bakoitzak lehen txandan galdera egin
dion taldeari galdetuko dio.

Zenbakia
Lauko kontzeptuen mapa
PROZEDURA
Unitate bakoitza amaitutakoan, eta hura laburbiltze aldera, talde bakoitzak unitatearen kontzeptuen mapa edo eskema bat egin dezake. Ikasleek guztien artean erabakiko
dute zer atal jasoko diren eta zein ez, eta, horrela, irakaslea izango dute gidari.
1. Talde bakoitzak bere taldekideen artean banatuko
ditu maparen edo eskemaren atalak, bakoitzak dagokion zatiari buruz pentsa dezan etxean (edo ikasgelan,
banaka edo binaka).
2. Ondoren, banaka landutako atalen bateratze lana egingo dute, egindako maparen edo eskemaren koherentzia berraztertuko dute, eta, beharrezkoa bada, azken
ukituak emango dizkiote, ontzat eman aurretik.
3. Bukatzeko, eskemaren kopia bat egingo dute taldekide
bakoitzarentzat, ikasteko material gisa erabil dezaten.

PROZEDURA
1. Irakasleak zeregin bat jarriko dio ikastalde osoari (galdera
batzuei erantzutea edo problema batzuk ebaztea). Parte
hartzaileek zeregin hori egin behar dute, nork bere
oinarrizko taldean eta oinarrizko teknikaren bat erabiliz.
Ziurtatu egin behar dute taldekide guztiek dakitela nola
egiten den zeregin hori. Ikasle bakoitzak zenbaki bat
izan behar du (esaterako, ordena alfabetikoari jarraituz
dagokiona).
2. Behin zeregina egiteko ezarritako denbora tartea amaituta, irakasleak zenbaki bat aterako du, ausaz, ikasle
adina zenbaki duen zorro batetik.
3. Zenbaki hori duen ikasleak ikastalde osoari azaldu behar
dio nola egin duen zeregina, edo arbelean ebatzi.
4. Behar bezala egiten badu, gainerako taldeek zoriondu egingo dute, eta taldeak ordainsariren bat jasoko
du (izar bat, puntu bat...), aurrerago sariren batengatik
trukatuko duena.

Lau jakintsuak
PROZEDURA
Geroago deskribatuko den Buru hausgarria lankidetza teknikaren sinplifikazio bat da. Irakasleak ikastalde osotik lau
ikasle aukeratuko ditu, gai jakinen bat ondo dakitenak, abilezia jakinen bat dutenak edo prozeduraren bat aise erabiltzen
dutenak (zerbaitetan jakintsu direnak). Dagokien egitekoa
ongi prestatzeko eskatuko die, gainerako ikaskideei irakatsi
beharko baitiete dakitena.
Ondoren, lan saio berezi bat antolatuko da. Saio horretan, lau
kideko aldi baterako taldetan antolatuko dira ikasle guztiak,
jakintsuak izan ezik.
Lan saio horretan, honela jardungo dira:

1. Saioaren lehen fasean, talde bakoitzeko kide bakoitzak jakintsu batengana joko du, eta jakintsuak dakiena irakatsiko
edo azalduko die harengana jo duten ikasleei.
2. Ondoren, saioaren bigarren fasean, nor bere taldera itzuliko da, eta jakintsuak irakatsitakoak azalduko edo irakatsiko dizkie taldekideei. Horretan, ikastalde bakoitzeko kideek elkarri irakatsiko dizkiote nork bere aldetik eta egokitu
zaion jakintsuarengandik ikasitakoak.

Hobe elkarrekin
PROZEDURA
Talde lanaren eraginkortasuna azpimarratu eta lan mota horretan banaka egindakoan baino ideia gehiago eta hobeak sortzen direla erakuste aldera eta, betiere, lantzen ari den jarduera
edo zeregin motak aukera ematen badu, komeni da jardunbide
honi jarraitzea:
1. Hasteko, ikasleek nork bere aldetik, banaka, erantzungo diote irakasleak egin dien galderari. Lehen urrats honetan, litekeena da zenbait ikasle behar adina ez saiatzea edo eman
dezaketen guztia ez ematea, jakintzat eman dezaketelako
taldekideek erantzunak emango dizkietela. Saiatu horrelako
egoerak ekiditen.

2. Behin lehen urratserako zehaztutako denbora tartea amaitutakoan, talde bakoitzeko kideek banaka emandako erantzunen bateratze lana egingo dute, eta oinarri, horretatik abiatuta, hasieran emandako erantzunak osatuko dituzte.
3. Ondoren, bigarren urratserako aurreikusitako denbora tartea
amaitutakoan, talde bakoitzeko bozeramaileak haien erantzunaren berri emango die gainerako taldeei, eta, horrela,
talde guztiek nork bere erantzuna osatuko dute gainerakoen
ekarpenekin.

Zalantzen zakua
PROZEDURA
Elkarrekintza, elkartasuna edo elkarri laguntzea den heinean,
behar-beharrezkoa da, talde bakoitzean ez ezik, ikastalde
osoan ere. Egitura hau apropos-aproposa da premia hori ageriko egiteko.

3. Taldekideren batek zalantza argitzen badio, koadernoan idatziko du erantzuna; aldiz, taldean inork ez badio galdera horri
erantzuten, irakasleari helaraziko dio galdera, ikastaldearen
zalantzen zakuan gorde dezan.

1. Ikasle bakoitzak unitate jakinen bat lantzean sortutako zalantza bat idatzi behar du folio heren batean. Norberaren izena
eta taldearena ere idatzi behar ditu.

4. Lan saioaren bigarren fasean, irakasleak galdera horietako
bat aterako du zalantzen zakutik eta ea inork erantzun diezaiokeen galdetuko du. Inor ez bada gai galdera horri erantzuteko, irakasleak berak argituko du.

2. Ondoren, guztiek beren zalantzak idazteko adina denbora
igaro ondoren, ikasle bakoitzak bere zalantza helaraziko die
taldekideei, inork laguntzerik badu zalantza argitu diezaion.
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Lankidetza teknikak
Ikerketa taldeak
PROZEDURA
Buru hausgarria lankidetza egituraren antzeko teknika bat da,
baina hura baino konplexuagoa, gure hezkuntza esparruan
proiektuetan oinarritutako metodoa edo proiektuetan oinarritutako lana esanez ezagutzen denaren oso antzekoa. Argi
bereiz daitezkeen honako fase hauek osatzen dute:

• Gai espezifikoaren azterketaren plangintza egitea. Taldeek, irakaslearen laguntzaz, lortu nahi dituzten helburuak
zehaztuko dituzte, bai eta haiek lortzeko erabiliko dituzten
prozedurak ere. Horrez gain, honako fase hauetan egingo
diren zereginak banatuko dituzte.

Atariko fasea

1. fasea

• Taldeak osatzea. Ahalik eta heterogeneoen izan behar dute, ahal dela hiru kidetik bost kidera artekoak.

• Informazioa bilatzea. Ikasleek behar duten informazioa
lortzeko egindako plangintza beteko dute. Irakasleak taldeen
aurrerapenei erreparatuko die, eta laguntza eskainiko.

• Gai espezifikoak aukeratzea eta banatzea. Ikastalde osoak
ikertu edo ebatzi beharreko gai edo arazo jakin baten barruan
(normalean, irakasleak aukeratutakoa, programazioaren arabera), taldeek gai espezifikoak aukeratuko dituzte, nork bere
gaitasunak edo zaletasunak kontuan hartuta.

2. fasea
• Azterketa eta sintesia. Ikasleek lortutako informazioa
aztertuko eta laburbilduko dute.
3. fasea

A

C
Gai
nagusia

B

D

• Lana aurkeztea. Gainerako ikaskideei aurkeztuko diete
lor tutako informazioa. Ondoren, galderarik egiten badiete,
galdera horiek erantzungo diete, sortutako zalantzak argitu, edo informazioa zabaltzeko eskaerei erantzungo diete.
• Ebaluatzea. Irakasleak eta ikasleek elkarrekin ebaluatuko
dituzte talde lana eta aurkezpena. Banakako ebaluaziorekin
osa daiteke.

Buru hausgarria
PROZEDURA
Oso teknika erabilgarria da hainbat zatitan banatu daitezkeen
jakintza arloetarako. Laburbilduz, honako urrats hauek osatzen
dute teknika hau:
1. Hasteko, ikasleak taldetan banatuko ditugu, lau edo bost
kideko talde hetereogenotan.
2. Gai nagusia banatuko dugu, taldekide adina gai espezifikotan.
3. Taldekide bakoitzak bere zatia prestatuko du, bere kasa aurkitutako edo irakasleak helarazitako informazioa oinarritzat
hartuta.

4. Ondoren, ikasle bakoitza beste taldeetan gai espezifiko hori
bera jorratu duten ikaskideekin elkartuko da, informazioa
partekatzeko, funtsezko kontzeptuak hobeto aztertzeko,
kontzeptuen mapak eta eskemak egiteko, eta zalantzak argitzeko.
5. Bukatzeko, ikasle bakoitza bere oinarrizko taldera itzuliko
da, eta prestatu duen gai espezifikoa azalduko die gainerako
taldekideei.
A

B

A

B

A

A

B

B

A

B

A

B

C

D

C

D

A

A

B

B

C

D

C

D

A

B

A

B

C

C

D

D

A

B

A

B

C

D

C

D

C

C

D

D

C

D

C

D

TGT
PROZEDURA
TGT (Teams, Games, Tournaments) lankidetza teknika honako
urrats hauek osatzen dute:
1. Hasteko, ikasleak oinarrizko talde hetereogenotan banatuko
dira, taldekideen mailari erreparatuta. Irakasleak azalduko
die prozedura honen helburua taldekide guztiek dagokien
materiala ikastea dela.
2. Oinarrizko taldeko kideek elkarrekin aztertuko dute material
hori. Behin ikasi beharrekoak ikasita, lehia hasiko da, arauak
ondo baino hobeto zehaztuta (hurrengo orrialdean azaldu
dira). Lehia horretan, irakasleak galdera bana jasotzen duten
fitxak eta erantzun guztiak biltzen dituen orri bat erabiliko
ditu.
3. Ondoren, hiru ikasleko taldeak egingo dira, talde bateko eta
besteko antzeko maila duten ikasleekin. Horretarako, ikasgelan egindako azken probetan edo azterketetan lortutako
kalifikazioak har daitezke erreferentziatzat.
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4. Lehiatzen hasteko, irakasleak fitxak nahastu eta buruz
behera jarriko ditu mahai gainean. Txandak erlojuaren orratzen noranzkoari jarraituz egingo dira.
5. Amaitutakoan, oinarrizko taldeetako kideek nork bere hirukotean lortutako puntuen batura kalkulatuko da. Puntu
gehien lortzen duen oinarrizko taldeak irabaziko du.

OINARRIZKO TALDEAK
A

B

C

D

TGT JOLASERAKO TALDEAK
A

A

C

A

A

B

A

B

C

D

C

D

B

C

B
B

C

D

D
D

TGT (Arauak)
PROZEDURA
Behin ikastalde osoa hirukotetan banatutakoan, lehia hasiko da, honako urrats hauei jarraituz:
1. Irakasleak fitxa sorta bat emango dio hirukote bakoitzari, ordura arte oinarrizko taldeetan landu
dituzten edukiei buruzko galderekin.
2. Hirukoteko ikasleetatik batek fitxa bat hartu (buruz behera egongo dira), galdera irakurri eta erantzungo du. Behar bezala erantzuten ez badu, piloaren azpian jarriko du. Erantzuteko gai ez bada,
beste jokalarietako bati galdetuko dio ea erantzun nahi duen. Inork ez badaki erantzuna, piloaren
azpian jarriko dute fitxa.
3. Galderari erantzun dion ikasleak galdetu egingo du ea inork erantzuna gezurtatu nahi duen. Eskuinean duen jokalariak du horretarako lehen aukera.
4. Fitxak amaitutakoan amaituko da jolasa, eta fitxa gehien duen jokalariak irabaziko du. Irabazleak
6 puntu eskuratuko ditu bere oinarrizko taldearentzat; bigarrenak, 4 puntu; eta hirugarrenak, 2
puntu. Hiruko berdinketa badago, 4na puntu eskuratuko dituzte. Lehen bien arteko berdinketa badago, 5na puntu lortuko dituzte; eta hirugarrenak, 2 puntu. Azken bien arteko berdinketa badago,
berriz, 3na puntu jasoko dituzte; eta lehenak, 6 puntu.

Egoera hauek sor daitezke:
— Norbaitek erantzuna gezurtatzea erabakitzen badu baina ez erantzutea erabakitzen badu,
erantzuna egiaztatuko da. Lehen erantzuna okerra bada, fitxa piloaren azpian jarriko da.
— Norbaitek erantzuna gezurtatzea erabaki eta erantzun bat ematen badu, erantzuna
egiaztatuko da. Lehen erantzuna gezurtatu duenak erantzun zuzena eman badu, fitxa
gordeko du; lehen erantzuna gezurtatu duenak erantzun okerra eman badu eta lehen
erantzuna zuzena bada, gezurtatu duenak bere fitxetako bat piloaren azpian jarri beharko
du (aurrez fitxarik irabazi badu); biak okerrak badira, piloaren azpian jarriko da fitxa.
— Inork erantzuna gezurtatzen ez badu, beste hirukote bateko jokalari batek egiaztatuko du
erantzuna. Zuzena bada, erantzun duenak fitxa gordeko du; okerra bada, aldiz, piloaren
azpian jarriko du.

5. mailako

edukien mapa

Unitatea

Edukiak

LEHEN
HIRUHILEKOA

0 Denok ikasten dugu
elkarrengandik
6.-11. or.

1 Lurra unibertsoan
12.-27. or.

2 Klima

BIGARREN
HIRUHILEKOA

44.-47. or.

HIRUGARREN
HIRUHILEKOA

Unibertsoa eta
eguzki sistema

Lur planeta

Lurraren egitura

Eguraldia eta klima

Faktore klimatikoak

Klima eta paisaia

28.-43. or.

1. hiruhilekoaren amaierakoak

3 Espainiaren antolaketa politikoa
eta lurralde antolaketa

PISApolis

Ekin eta ikasi

Espainiaren antolaketa
politikoa

Espainiaren lurralde
antolaketa

Espainia Europar Batasunean

Nolakoa da biztanleria?

Biztanleriaren banaketa

Biztanleria hazkundea

48.-61. or.

4 Biztanleria
62.-79. or.

2. hiruhilekoaren amaierakoak
80-83. or.

5 Erdi Aroa

PISApolis

Ekin eta ikasi

Gogoratu: historia ikastea

Bisigodoen Hispania

Al Andalus

Aro Modernoaren hasiera

XVI. mendea: Karlos I.a eta
Filipe II.a

XVII.

84.-101. or.

6 Aro Modernoa
102.-117. or.

3. hiruhilekoaren amaierakoak
118-121. or.

ERANSKINA
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Klima eta eguraldia
Ekosistemak, harriak, ibaiak eta mendiak. Lurraldea eta biztanleria
Historia: Historiaurrea eta Antzinaroa

122.-127. or.

PISApolis
Munduko mapa
fisikoa

mendea: krisia eta
gainbehera

Ekin eta ikasi
Munduko mapa
politikoa

Europako mapa fisikoa

Jarri praktikan

Ikasten ikasi

Ilargia

Lurra adierazteko moduak

Mapekin lan egiten dugu

Eskema
Azpimarratzea

Espainiako klimak

Klima aldaketa

Eguraldi mapak
interpretatzen ditugu

Fluxu diagrama

Lankidetzan ikasi

PBL proiektua

Elementu klimatikoak ezagutzen ditugu
Aniztasuna Espainiako lurraldean

Espainiako
biztanleria

Produkzio sektoreak,
Espainian

Europako
biztanleria

Lankidetzan ikasi
Europar Batasuneko herrialdeak ezagutzen ditugu
Iparraldeko
erresuma
kristauak

Nolakoa zen
bizimodua erresuma
kristauetan?

XVIII. mendea: lehen
borboiak

Artea eta kultura,
erresuma
kristauetan

Artea eta kultura Aro
Modernoan

Lankidetzan ikasi
Geure museoa sortuko dugu

Europako mapa politikoa

Gaikako mapak egiten
ditugu

Testu bat eta ideia asko

Sektore grafikoak aztertuko
ditugu

Eskema
Laburpena

PBL proiektua
Denbora lerro bat aztertuko
eta egingo dugu

Zirkulu eredua

Testu historiko bat aztertuko
dugu

Pentsatu ikasitakoaz

PBL proiektua
Espainiako mapa fisikoa

Espainiako mapa politikoa

