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, 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 berrien erabilpena sustatzen
duelako, ikasgelaren zerbitzura jarriz
eta ikus-entzunezko komunikazioaren
eta kudeaketaren garapena zabalduz.

…denontzako proposamen bat
proiektuak ikasleen jakin-mina motibatzen 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
eko prest
KOAK egit
NA ZIOARTE
en.
egon daitez

Mapa mentala
Jakin-mina
hauspotzea eta

abilezia
kognitiboak

Ingurumena
zaintzeko eta
kontserbatzeko
konpromisoa
hartzea.

trebatzea.

Natura
Zientziak

Inguratzen gaituen

natura
mundura
hurbiltzen
hastea.

5 gai
multzotan
banatuta

Eskura ditugun

teknologia
baliabideak
Balioak,
bakarkako lana eta
taldekoa sustatzea.
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erabiltzea.

Zientzia
jardueren
hastapenak

Erreparatu, pentsatu,
esperimentatu eta
ikasitakoak komunikatu
ekintza multzoari jarraituz
lan egitea.

Gizakia
eta
osasuna

Izaki
bizidunak

Materia
eta
energia

Teknologia,
objektuak
eta makinak

Proiektuak egitea
eta, txostenak aurkeztea
helburutzat hartuta, gaitasunak
lantzea.

Natura Zientzietako
materialak

3. mailako
ikaslearentzako materiala
Ikasliburua (6 unitate)
Proiektuko protagonisten abenturei buruzko komikiaa

Ikaslearentzako

liburu
digitala
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liburu digitala

Irakaslearentzako
eta beste baliabide batzu
k:

3. mailako
irakaslearentzako materiala

www.superpixepolis.co
m
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3. mailako
ikasgelarako materiala
Horma irudiak
1. Izaki bizidunen sailkapena

5. Digestioa eta iraizketa

2. Landareen bizi zikloa eta fotosintesia

6. Zirkulazioa eta arnasketa
eta

3. Animalia ornodunak

7. Lokomozio aparatua

4. Animalia ornogabeak

8. Makinak

Zortzi
horma irudi
garrantzi handiko
edukiekin

Ikaslearentzako
materiala I
Ikaslearen liburua lagungarri
izango zaie, Natura Zientzietako
hainbat eduki eta balio ikasteko.

Oinarrizko lan taldeak osatzeko
urratsak ematen dira, bai eta taldekide
bakoitzaren zereginak eta
identifikazio txartela egiteko
jarraibideak ere.

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

Hirugarren mailan
bereziki lantzen dira
Lankidetzan
ikastearen
oinarriak, zenbait
dinamikaren bidez.
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Eta praktikan jarriko
dute jardunbide hori,
Lehen Hezkuntzako
2. mailan landutako
edukiak berrikusiz.

Sarrerako testuak eta
aldez aurreko edukiak
lantzeko galdera batek are
gehiago hurbilduko dituzte
unitateko edukietara.

Unitate didaktikoa
honela egituratzen da:

Unitate bakoitzaren hasieran
motibatzeko testu bat dago,
irakurmena eta balioak
lantzeko jarduera eta
irudiekin.

Liburuan
e
digitaitulko dituzu
k
ere aur guztiak.
eduki

Ertzetan, atal bereziak:
Zabaldu, Gogoratu eta
Esperimentatu
Edukiak aurkeztu
aurretik, zenbait
galdera egiten
dira, haien lanketa
bideratzeko.

Edukiak ulertzen
laguntzen duten
irudi ikusgarriak.

Orrialde bikoitz
bakoitzaren amaieran,
edukien laburpena

Bloome
taxono n
mia
kontua
Berrikusketa jarduerak
jarduerak, eta
ikonoen bidez nabarmenduta,
IKT jarduerak, ikertzekoak
eta arrazoitzekoak

n ha
graduat rtuta
utak
jarduera o
k

Unitate bakoitzaren amaieran,

atal espezifikoak

PISApolis atalak
prestatu egingo ditu,
bertako zein
nazioarteko probak
egiteko gai izan
daitezen.

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

Ikasten ikasi atalak
ikasteko teknikak eta
ikaskuntza estrategiak
aurkezten ditu.

Gogoan al duzu?
atalean, aurreko
unitateetako
edukien
berrikusketa
egiten da.
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Ebaluazio jarduerek
ikaskuntzaren estandar
ebaluagarriak dituzte
oinarrian.

Amaierako jarduerak

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

Hiruhilekoko atal espezifiko bat,
metodo zientifikoa lantzeko, eta
horretan, zientziara hurbiltzeko

hiruhileko bakoitzaren
amaieran, honako atal hauek:

Eta

PISApolis atalak indartu egingo du ikasleen
prestakuntza, bertako zein nazioarteko probak
gainditzeko gai izan daitezen, hiruhilekoko edukiei
p
bidez.
lotutako proposamenen

Ekin eta ikasi atalak
ekintzaile izateko sena
indartzea du helburu.

Eta hiruhileko
bakoitzaren
amaieran, lankidetza
tailer bat.

Azken
hiruhilekoa
amaitzean, IKTak
lantzen dira.

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

Ikaslearentzako
materiala II

Ikaslearen liburuaren amaieran,

Eranskin bat gehitu da,
giza gorputza, hura osatzen
duten aparatuak, sistemak eta organoak,
haien funtzioak eta haiek zaintzeko
iradokizunak lantzeko edukiekin.
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Ikaslearen liburuarekin batera,
Superpixepolis

komikia dator.

Abentura dibertigarriak
jasotzen ditu, Superpixepolis
proiektuko pertsonaien
historiari buruzkoak.

Irakaslearentzako
materiala
kin

dira, eta elkarre
oak taulatan jaskoo itz
Programazi
ean landutako
ten dituzte unitate ba

lotuta adieraz
tandar
ideak, Ikaskuntzaren es
Edukiak, Ebaluazio irizp
imenak.
sunak eta Askotariko ad
ita
ga
ko
Ga
k,
ria
ar
ag
ebalu

Orrialde hauetan,

Ikaskuntzaren
estandar
ebaluagarriak
ebalua daitezke.

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

Horiez gain, beste hainbat
alderdi jasotzen dira, hala nola
aniztasunari arreta, lexikoa,
IKTak erabiltzeko eta
irakurzaletasuna sustatzeko
iradokizunak...
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k un t z a
i
r
r
e
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a
z
t
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u
Hezk
zunak
i
k
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d
a
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i
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k
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tz
susta

Askotariko adimenak
k
garatzeko jarduera
iradokizunak,
ikaslearen liburuko
orrialde bikoitzeko

Askotariko
adimenen
paleta bat
unitateko

Unitate
bakoitzaren
programazioa,
lankidetza
ikaskuntza
oinarritzat hartuta.

Eta gainera,

PBL proiektuak eta
IKT tailerrak

nitate b
ur r a t s, u

a koi t z a r

en

ikoa
t
k
a
d
i
d
a
ustiaket

Ur r a t s e z

1

6

7

2

3
8

4

5

1

Orrialde bikoitzetan jasotako edukiak

2

Iradokizun metodologikoak

3

Edukien ustiaketa, hezkuntza berrikuntza ardatz hartuta (lankidetza ikaskuntza,
askotariko adimenak, metakognizioa, antolatzaile bisualak, pentsamen 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
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Ikaslearen libu
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Eba
Ebaluazio
osagarrik jardueren
osagarriko

erantzunak
erant

SPX digitala
SPX proiektuaren potentzial osoa, ingurune digitalean!

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

sistema
Hainbat ekin
eragiler o:
k
erabiltze AC,
s, M
Window iOS
,
Android .
x
eta Linu
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d
i
b
a
i
l
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e
on-lin
et a
e
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IKASLEARENTZAT
Eduki digitalak

Pertsonalizazioa

Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak

Liburua pertsonalizatzeko aukera: oharrak, markatzaileak…

Unitate bakoitzeko jarduera elkarreragile guztiak

Jarduerak irakasleari bidaltzeko aukera

Beste hainbat jarduera elkarreragile unitateak berrikusteko

Irakasleak sortutako zabaltzeko edukietara sartzeko aukera

Unitate bakoitzeko autoebaluatzeko test elkarreragile bat

Norberaren ikasteko prozesuari buruzko informazioa

Multimedia baliabideak: entzungaiak, bideoak, animazioak…

Kalifikazioak kontsultatzeko aukera

Gako hitzen bilatzailea

IRAKASLEARENTZAT
Ikasgelaren antolaketa
Taldeak sortzeko eta kudeatzeko aukera

ren
Ikaslea z
a
bertsio
gain...

Baliabide digitalak
Ikasgelarako programazioak, Word formatuan
Ik

Ikasleei jarduera pertsonalizatuak bidaltzeko aukera

Liburuko eduki guztiei lotutako proposamen didaktikoak

Ikasleen ebaluazioak kudeatzeko aukera

Ebaluazio sortzailea, haiek pertsonalizatzeko aukera ematen duena

Ikasleek ebatzitako jardueren jarraipena egiteko aukera

Jarduera guztien erantzunak

Ikasle bakoitzaren kalifikazioak aztertzeko aukera
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Hasiera
pantaila

1. Liburu digitalera sarbidea

2. Berrikusteko
jarduera
elkarreragileak

5. Multimedia
galeria

4. Kalifikazioak

3. Estandar ebaluagarriak oinarri
dituen ebaluazio sortzailea, eta
bertan, zuzentzeko errubrikak.

7. Azken ekintzak: oharrak,
markatzaileak, jarduerak…

6. Esteka Office 365
baliabidera

1. Liburu
digitala

Edukien aurkibidea
Gako hitzen
bilatzailea

Azken ekintzak

Azpimarratu
Markatu
Oharrak gehitu
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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

ru
u
b
i
L
en
r
a
l
e
ta
digi aliabid
te b uk
s
e
b
batz

Edukiak, inprimatutako liburuaren
epigrafeak bezala izendatuta. Eduki bat
aukeratzean, hari dagokion orrialdea
bistaratuko da.

Zenbakiak unitateko jarduera
elkarreragileetara estekak dira.
Edukien orrialdeetatik ere jo daiteke
jarduera horietara.

Unitateko proposamen didaktikoa
eta hari dagokion programazioaren
Word formatudun bertsioa

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

2. Berrikusteko
jarduera
elkarreragileak

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

Ebaluazio sortzaileak aukera ematen die irakasleei
nork bere ebaluazio probak sortzeko, unitate bat edo
gehiago barne hartuko dituztenak, Word formatuan.
Jarduerak ikaskuntzaren estandar ebaluagarriak eta
gako gaitasunak oinarri hartuta antolatuta daude.
Gainera, zuzentzeko errubrikak ere badaude.

4. Kalifikazioak

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.

5. 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 /
aprendiz j ((E/A))
aprendizaje

De esta forma, en las aulas podemos encontrar diferentes tipos de estructuras de la actividad.
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?

COOPERATIVA

Solos, sin fijarse en lo
que hacen los demás.

Solos, rivalizando
con los demás.

En equipo,
ayudándose
unos a otros.

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
6

26 Proposamen didaktikoa

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
A
Dokumentu honetan zenbait jarraibide jasotzen dira, ikasleengan jarrera
D
p
positiboak sustatzeko, egoera pertsonalei eta sozialei aurre egitean, burua
eerabiliz erregula ditzaten bizipenak, eta emozioak zein sentimenduak
aadieraz ditzaten.
A
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, motibatzeko eran eta
norberaren ikaskuntzan inplikatzeko eran. 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.

A
Adimenaren ikuskera tradizionala gainditu eta atzean utzi dute gaur egungo
iikerketa 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
barne hartzen ditu, ikasteko prozesuan zehar ibilbide egoki bat egiteko.
Artikulu honek azaltzen ditu elementu horiek, ekimenerako eta ekintzaile
izateko sena indartzen lagunduko duten jarduerak programatzeko.

Zortzi urtetik hamar urtera
bitarteko haurrak
Zortzi urtetik hamar urtera bitartean, beste ikuspegi bat zabaltzen zaie
haurrei: norberaren banakotasuna berrestea dakarren independentzia
premia eta nahia.

Garapen psikomotorea

Garapen kognitiboa

1. Trebetasun berriak garatzen dituzte, hala nola hanka bakar
baten gainean zabuka egitea eta oreka barren gainean ibiltzea.

1. Beren pentsamenduak errealetik potentzialera hedatzen dituzte,
betiere, abiapuntua errealitatea dela.

2. Zehaztasunez dihardute hainbat jolasetan.

2. Esperientzia zuzenaren bidez ezagututako gauzei buruz soilik
arrazoi dezakete.

3. Distantzia jakin batetik jaurtitako bola txikiak azter eta geldiaraz
ditzakete.
4. Energia fisiko handia dute eta, ondorioz, kirolen bat egitea
komeni zaie.

3. Segidak eratzeko, ezaugarriak kontserbatzeko, zenbait motatako
elementuak konbinatzeko eta elkartzeko eragiketak egin ditzakete, buruz.

5. Etapa honen azken urtean, laurogeita hamar zentimetrora arteko jauziak egiteko gai dira.

4. Oroimen bisuala garatuago dute entzunezko oroimena baino
eta, beraz, gehiago kostatuko zaie entzundako informazioa
gogoratzea idatziz ikusitakoak baino.

Garapen afektiboa eta soziala

5. Hatzak erabili gabe zenbatzeko gai dira.

1. Maitatuak direla sentitzeko premia erakusten dute.

6. Gai dira hainbat eragiketa konbinatuz problemak ebazteko.

2. Oso pozik sentitzen dira helduen konfiantza, aintzatespena eta
laudorioak jasotzen dituztenean.

7. Kausa/ondorioa erlazioa ulertzen dute.

3. Taldeko jarduerekin eta jolasekin gozatzen dute.

8. Arrazoitzeko, aztertzeko eta ondorioak ateratzeko gai dira, gertaera edo gauza zehatzei buruz; alabaina, oraindik ezin dute
ideia abstraktuei buruz jardun.

4. Norberaren interesak gainerakoen eskakizunen mende jartzeko
premia sumatzen eta onartzen hasten dira.
5. Adiskidetasunaren esperientziaren oinarriak sakonago eta luzaroago finkatzen hasten dira.
6. Kideek onartzen dituztela sentitu behar dute.
7. Beren buruaz duten kontzeptua garatzera bideraturiko zereginak
bete behar dituzte.
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Garapen morala

Hizkuntzaren garapena

1. Balioak eta arauak barneratzeko gaitasun handiagoa dute eta,
horri esker, balio eta arau horiek eguneroko bizitzako egoeretan
aplika ditzakete.

1. Gai dira egitura zuzena duten perpaus bakunak modu koherentean erabiltzeko.

2. Haurren barne aginteak indar handiagoa hartzen du, gero eta
garrantzi handiagoa baitu haien erabakietan.

2. Haurrak aurrerapenak egiten eta mailaz igotzen doazen heinean,
sintaxia eta ahoskera normaldu egiten dira eta perpaus konplexu
gehiago erabiltzen dituzte.

3. Beren kabuz erabaki nahi dute nola jokatu. Ez zaie gustatzen
helduek gehiegizko agintez jokatzea eta indartsuenaren legea
aplikatzea.

3. Hizkuntza garatuz doazenez, gertatzen zaienarekin lotutako galdera zuzenak egiteko aukera dute. Beldurrak eta ametsak adieraz ditzakete, baita beren sentimenduak ere.

Natura Zientzien arloko
metodologia
Jakin-mina berezko ezaugarria du gizakiak. Bere buruari galderak
egitera bultzatzen du, inguruan gertatzen den gertaera orori erantzunak bilatzera, inguruarekin harremanean bizitzera, eta ezagutza
eratzeko eta egituratzeko ikastera.
Zentzu horretan, Natura Zientzien arloaren helburu nagusia da
ikasleen zenbait gaitasun eta tresna garatzea, lagungarri gerta
dakizkien honako helburu hauetarako:
• Aurretiazko esperientzien eta egoera berrien artean loturak egiteko.
• Ikasleen ikuspegia zabaltzeko eta pertzepzioak aberasteko.
• Metodo eta jardun zientifikora hurbiltzeko.
• Jarrera arduratsuak garatzeko, ingurumenarekin, baliabideekin
eta izaki bizidunen aniztasunarekin, norberaren jokamoldeari
lotuta.
• Ingurumena interpretatzeko eta hartan modu independentean
eta eraikitzailean esku hartzeko gaitasuna garatzeko.
Proposamen didaktiko honek abiapuntutzat hartu ditu Lehen
Hezkuntzaren gaur egungo curriculum esparruan Natura Zientzien
arlorako ezarritako edukiak, ebaluazio adierazleak, ikaskuntzaren
estandar ebaluagarriak eta gako gaitasunak. Honako gai multzo
hauek barne hartzen ditu:
• Zientzia jardunaren hastapenak. Gai multzo honen bidez
metodo zientifikoarekin lotutako zenbait alderdi modu esperimentalean lantzea sustatzen da, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz informazioa lortzeko eta aukeratzeko eta, hala, prozesuen simulazioak egiteko eta dagozkien
ondorioak ateratzeko.
• Gizakia eta osasuna. Ikasleek nork bere burua ezagutzen
jarraitzea sustatzen da, bizi funtzioak eta haietan parte hartzen
duten organoak ikasten jarraitzea eta ohitura osasungarriak nork
bere egin eta haiei eusteko premia lantzen aurrera egitea.
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• Izaki bizidunak. Izaki bizidunen behaketa abiapuntutzat hartuta, haien ezaugarriak, sailkapenak eta motak landuko dira, landareen eta animalien azterketari arreta berezia jarriz eta izaki
bizidun guztienganako errespetua eta ardura irakatsiz.
• Materia eta energia. Gai multzo honen xedea da ikasleek
esperimentazioaren bidez zenbait kontzeptu ikastea, aurrerago
baliagarri izango baitzaizkio fenomeno fisikoei eta kimikoei lotutako ikaskuntzak barneratzeko.
• Teknologia, objektuak eta makinak. Arreta berezia jarriko
zaio zenbait lanabesen eta makinen erabilerari. Horretarako,
abiapuntutzat hartuko dira horien atalen azterketa, teknologia
iraultzaren garrantzia eta hark etorkizunean izan ditzakeen ondorioak; bai eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien erabilera arduratsua ere.
Bost gai multzo horiek elkarrekin koordinatuta eta erlazionatuta
landuko dira, honako gako ardatz hauek oinarritzat hartuta:
• Irakurketa eta irakurmena. Hezkuntza egituraren giltzarrietako bat da irakurketa, eta bistakoa denez, ez da mugatzen
Hizkuntza arloetara, aitzitik, hezkuntza eraginkor izateko
funtsezko tresna da arlo guzti-guztietan. Hori horrela izanik,
ikasleak motibatzeko testu bat dago unitate bakoitzaren hasieran eta, horrez gain, Irakurtzen jarraitzen dugu atala eta Irakurzaletasuna sustatzea ataleko gomendioak erantsi dira proposamen didaktiko honetan.
• 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 oinarri. Horrek garapen prozesu bat eskatzen du, gako gaitasun horiek zereginetan baliatzeko ahalmen handiagoa lortzeko.

Ildo berean, unitate guztietan zein hiruhileko bakoitzaren amaierako orrialdeetan PISApolis izena duen atal bat txertatu da, zenbait galdera jasotzen dituena, Matematikaren eta Zientziak Ikasteko Nazioarteko Joeren (TIMMS) ebaluazioen 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 zenbait teknika 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 irizpide 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 hiruhilekoen amaierako
tailerretan txertatutako Zientzialariak gara atalaren erabilgarritasuna. Atal horren bidez, ikasleek lehen urratsak emango dituzte
metodo zientifikoan eta aukera izango dute zenbait lotura
egiteko beren ezagutzen eta proposatutako egoera praktikoen
artean.
• Ikuskera funtzionala. Ingurumena ikuspegi praktiko eta kritiko
batetik aztertuko dute ikasleek, ingurumenarekin 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, ikasteko esperientzia motibatzaile bihurtzen laguntzen duen proposamen bat egin dugu. Horretarako,
besteak beste, zenbait jarduera proposatu dira, ikasleek aintzat
har dezaten ikasitakoen eta lorpenen erabilgarritasuna eta, horrez gain, arrazoibide induktiboaren eta deduktiboaren erabilera
finkatu ditzaten, 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 kartelak, ikaslearen lan koadernoa eta liburu digitala
(ebaluazio sortzaile bat du), aniztasuna lantzeko materiala eta
jarduera elkarreragileak.

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, 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 Unibertsitateko (Bartzelona) 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 barruan (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 gainerakoek, 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 ikusi behar dute; eta beharko
balu, lagundu, zuzendu edo animatu egingo lukete.
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.

3. Iritzi horiek guztiak oinarritzat hartuta, eztabaida egingo dute
eta guztien artean erantzun egokiena aukeratuko.

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.

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.

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.

4. Ondoren, egiaztatu egingo du guztiek ulertu dutela erantzuna, adostu duten modu berean.

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 laburpen bat edo kontzeptu 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,
bere 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 besteak 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 bikotean ebatz edo erantzun
dezan... ).
2. Behin denbora tarte jakin bat igaro ondoren (jarduera
mota edo ikasleen adinaren araberakoa), 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 dute
(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 ikastalde 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 prestatu behar
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 aldatuko dira. Horrela,
taldekide guztiek dute aukera beren taldeko kide guztiekin jarduteko eta guztiek 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

Bat guztiongatik

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 igarotakoan,
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…).

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 izan behar dute (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
gainerakoak, galderen kate horretako azken taldeak lehenari galdera bat egin arte.
4. Behin lehen txanda amaitutakoan, 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 kontzeptu mapa
PROZEDURA
Unitate bakoitza amaitzean, eta hura laburbiltze aldera,
talde bakoitzak unitatearen kontzeptu 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
badakitela nola egiten den zeregin hori. Ikasle bakoitzak
zenbaki bat izan behar du (esaterako, ordena alfabetikoari jarraituz dagokiona).
2. Behin zeregina egiteko ezarritako denbora tartea amaitutakoan, 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 batekin trukatuko dutena.

Lau jakintsuak
PROZEDURA
Hurrengo atalean 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 jo behar du, eta jakintsuak dakiena irakatsiko edo azalduko die harengana jo duten ikasleei.
2. Ondoren, saioaren bigarren fasean, nor bere taldera itzuliko
dira ikasleak, eta jakintsuak irakatsitakoak azalduko edo
irakatsiko dizkiete 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
diete 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. 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 zalantzaren bat idatzi behar du folio heren
batean, unitate jakinen bat lantzean sortutakoa. Norberaren
izena eta taldearena ere idatzi behar dituzte.

4. Lan saioaren bigarren fasean, irakasleak galdera horietako bat
aterako du zalantzen zakutik eta ea inork erantzun dezakeen
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 deritzonaren 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 heterogeneoenak izan behar
dute, ahal den heinean 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

• Lana aurkeztea. Gainerako ikaskideei aurkeztuko diete lortutako informazioa. Behin hori egindakoan, galderarik egiten
badiete, galdera horiek erantzungo dituzte, sortutako zalantzak argituko, edo informazioa zabaltzeko eskaerei erantzungo diete.

D

• Ebaluatzea. Irakasleak eta ikasleek elkarrekin ebaluatuko
dituzte talde lana eta aurkezpena. Banakako ebaluazioren
batekin osa daiteke.

Gai
nagusia

B

Buru hausgarria
PROZEDURA
Oso teknika erabilgarria da hainbat zatitan bana 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, kontzeptu 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 dela taldekide guztiek dagokien materiala ikastea.
2. Oinarrizko taldeko kideek elkarrekin aztertuko dute material
hori. Behin ikasi beharrekoak ikasitakoan, 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 dute. 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.

Honako 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.

apa
m
n
e
i
k
Edu

Unitatea

0 Denok ikasten dugu
LEHEN
EN HIRUHI
HIRUHILEKOA

elkarrengandik

Edukiak
6.-11. or.

1 Izaki bizidunak gara
12.-27. or.

2 Animalien mundura
hurbilduko gara
28.-43. or.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA BIGARREN HIRUHILEKOA

Hiruhilekoaren amaierakoak

Izaki bizidunez eta izaki bizigabez inguratuta
Nutrizio funtzioa
Erlazio eta ugalketa funtzioak
Nolakoak dira landareak?
Honela funtzionatzen dute landareek
Animalia ornodunak eta ornogabeak
Ornodunak: ugaztunak eta hegaztiak
Ornodunak: narrastiak, arrainak eta anfibioak
Ornogabeak; artropodoak, moluskuak eta beste batzuk
Bizia nonahi

Zientzialariak gara
44.-49. or.

Izaki bizidunak zaintzea eta errespetatzea

50.-67. or.

Gure gorputza
Horrela funtzionatzen du gure gorputzak
Osasuna eta elikagaiak
Zer jan behar dugu?
Ohitura osasungarriak
Aisialdia

68.-81. or.

Materia eta haren propietateak
Materia eta haren aldaketak
Materialak
Indarrak

3 Gure gorputza

4 Materia eta indarrak

Hiruhilekoaren amaierakoak

Zientzialariak gara
82.-87. or.

5 Energia eta ingurumena

PISApolis

PISApolis

Dieta osasungarria

88.-105. or.

Energia
Energia aldatu egiten da
Energia iturriak
Energia modu arduratsuan erabili behar dugu
Argia
Soinua

106.-117. or.

Makinak erabiltzen ditugu
Makina sinpleak eta konposatuak
Makinek aurrera egiten dute

6 Makinak eta aurrerapen
teknologikoak

Hiruhilekoaren amaierakoak

Zientzialariak gara

PISApolis

Lanbide bakoitzak bere tresnak
118.-125. or.

Izaki bizidunen antolaketa

Eranskinak
126.-131. or.
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Giza gorputza. Landareak. Materia eta energia.
Teknologia.

Nerbio sistema
eta zentzumenak

Jarri praktikan

Ikasten ikasi

Izaki bizidun handiei eta txikiei
behatuko diegu

Ideia nagusiak bereiztea

Izaki bizidunak identifikatuko
ditugu

Laburpen bat egitea

Ekin eta ikasi

Lankidetzan ikasi

PBL proiektua

Abeltzaintzari buruz ikertuko dugu
Lerro grafikoak

Giltzen eskema bat egitea

Nahasteak bereiztea

Lan bat idaztea

Ekin eta ikasi

Lankidetzan ikasi

PBL proiektua

Osasunari buruz ikertuko dugu
Energiak materiaren gain duen
eragina

Mapa mentala

Txirrika bat egitea

Kronograma bat egitea

Ekin eta ikasi

Lankidetzan
ikasi

PBL proiektua

Klik batekin

Itsasoko kutsadurari
buruz ikertuko dugu

Lokomozio aparatua

Arnasa, zirkulazio Digestio
aparatua
eta iraitz
aparatuak

Ugaltze aparatua

