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Askotariko proposamenak eskainiko dizkizugu jakintza batzuk eta besteak metodologia aktiboetatik 
abiatuta lantzeko.

 Gamifikazioa

 Proiektuak

 Lankidetzan oinarritutako ikaskuntza

 Pentsatzeko errutinak eta trebeziak

 Askotariko adimenak

METODOLOGIA AKTIBOAK

ESKAINTZA DIGITAL OSATUA PROIEKTUAREN PARTE 
DIREN IKASGAIETARAKO:

EUSKARA ETA LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATEMATIKA
NATURAREN ZIENTZIAK

GIZARTE ZIENTZIAK

PROIEKTUAREN GAKOAK
11.000 lizentzia 

digital baino 

gehiago aktibatu 

dira hiruhileko 

batean.

Ikasleen eta 

irakasleen 

bertsioa

PRESTA ZAITEZTE  

6. MAILAN AMAITZEN DEN 

ABENTURA DIGITALERAKO

BREAK OUT DIBERTIGARRI 

BATEKIN!

IKASKUNTZA KONPETENTZIEN
ARABERA

 Jakin
 Oinarrizko edukiak eta kontzeptuak

 Egin
 Tresnak, prozedurak, prozesuak eta 

eduki teorikoen aplikazioak

 Izan
 Ikaskuntza eta norberaren eta 

ikaskideen balioez eta trebeziez 
jabetzea

Proiektuaren ardatza oinarrizko 
konpetentziak eskuratzean datza eta 
proiektua definitzen duten hiru alderditatik 
jorratuko ditugu:

Gamifikazioa motibatzeko tresna 
eraginkorra da, bai ikasleentzat, bai 
zuretzat. Izan ere,...

 Abentura gogoangarri baten 
protagonista bihurtuko zarete.

 Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua 
gelako bizitzaren integratzaile eta 
dinamizatzaile bihurtuko da.

MOTIBAZIOA



Egin jarraipena ikasleen aurrerapenari. Misioak mailako edukiekin  
daude lotuta.

Entrenatu egin behar da Leteren 
aliatuen aurkako borrokak 
gainditzeko.

PLATAFORMA UGARI: WINDOWS, IOS, LINUX, CHROME

	 Jakintza: ikaslearen liburua, 
jarduera interaktiboak, 
multimedia, ebaluazioak eta 
abar ditu.

	 Abentura: galdera interaktiboen 
jolas bat da, moldaerazko 
ikaskuntza sustatzeko. 
Gamifikazioari lotutako lorpenak 
eta sariak erregistratzeko aukera 
ematen du.

DIGITALA

Funtzionalitate nabarmendua

IKASLEENTZAKO ETA IRAKASLEENTZAKO

IRAKASLEARENTZAT IKASLEARENTZAT

Abatarrak 

sortzea

Bertsio digitalean 

konbinatuta 

daude edukiak eta 

gamifikaziorako 

tresnak.

ONLINE  
ETA OFFLINE 
BALIABIDE 
GUZTIAK

Abentura 

moduan  

jolastuz  

ikasten da

Errefortzu 

positiboa

EDUKI DIGITALAK IRAKASLEA IKASLEA

Ikaslearen liburuko unitate didaktikoak x x

Unitate bakoitzeko jarduera interaktibo guztiak x x

Autoebaluazio interaktiborako testa unitate bakoitzean x x

Multimedia baliabideak: audioak, bideoak, animazioak... x x

Multimedia x x

Gako hitzen bilatzailea x x

Gako kontzeptuak ikasteko modulua, flashcard x x

Misioak: galdera sorta baten bidez ezagutza berreskuratzea x x

PERTSONALIZAZIOA

Markak, azpimarratzeak, oharrak eta abar egitea x x

Liburuko edukiak sakontzea eta ikasleekin partekatzea x

Irakasleak eginiko hedatzeetarako sarbidea x

Kalifikazioetarako sarbidea x

Ikasleen irakaskuntza/ikaskuntza prozesua pertsonalizatzea x

Jarduerak irakasleari bidaltzea x

Ikasle bakoitzaren lanari jarraipena egitea x

Mapa mentalak egiteko tresna x x

Abatarrak sortzea x

BALIABIDE DIDAKTIKOAK

Proposamen didaktikoak x

Hezkuntza berrikuntzarako proposamenak x

Jarduera guztien erantzunak x

EBALUAZIOAK

Probak ebaluazioen sortzailearekin prestatzea x

Ebaluazio jarduerak x

Errubriken araberako ebaluazioa x

Ikasleentzako errefortzu positiboa, irakasleak pertsonalizatzeko modukoa x

IKASGELAREN ANTOLAKETA

Taldeak egitea eta kudeatzea x

Lan pertsonalizatuak bidaltzea x

Ebaluazioen kudeaketa x

Ikasleen jarraipena x

Ebaluazioen analisi konparatiboa x

INTEGRAZIOA GOOGLE-REKIN

Liburuko orriak eta Google Classroom-en horma integratuta x x

G Suite-rekin integratuta zenbait ataletan  
(ebaluazioen sortzailea ren fitxategiak gordetzea, eranskinak oharretan, kalifikazioen Excel-a...)

x x

Zuzeneko sarbidea G Suite aplikazioetara: Hangouts, Calendar, Maps, Youtube, Google Sites, Groups x x

Youtube: bideoak gehitzea eta partekatzea x

Google Maps edo Google Sites-erako estekak dituzten oharrak gehitzea x
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DIGITALA
JAKINTZA MODUA

F	Sarbidea liburu digitalizatuaren ataletara, edukietara, jarduera 
interaktiboetara, audioetara eta multimedietara.

F	Liburua zenbait tresnaren bidez pertsonalizatzeko aukera:  
azpimarratzea, oharrak eta abar.

EZAGUTU ZER ESKAINTZEN DIZUN JAKINTZA MODUAK

Erabat 

pertsonalizagarria

Pertsonalizatu unitate bakoitzeko 
galderak zure ebaluazio propioa 

sortzeko. Erantzunak, lorpen  
adierazleak eta ebaluazio errubrika ditu.

Ebaluaziorako errubriken sortzailea, 
lorpen adierazleei eta ebaluaziorako 

tresnekin lotuta.

Jarduera interaktiboak eta 
autoebaluaziokoak eskura, 

unitateka ordenatuta.

Mapa mentalen sortzailea, irudi,  
bideo, esteka eta abarrekin.

Idatzi, jaso oharrak, bildu informazioa 
Koadernoan.

G Suite aplikazio nagusietarako 
sarbidea: Drive, Calendar, Maps, 
Sites eta Groups.

Izan une oro 

zure ikasleen 

aurrerabidearen 

berri 

Multimedia baliabideak, unitateka eta 
tipologiaka ordenatuta.

Irakaslearentzako 

bertsioa  

bakarrik

Irakaslearentzako 

bertsioa  

bakarrik
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DIGITALA
ABENTURA MODUA

EZAGUTU ZER ESKAINTZEN DIZUN ABENTURA MODUAK

ABATAR 

PERTSONALIZATUAK

F	Ikasleek, abatarra konfiguratu ondoren, 
misioaren azken arrakastara eramango 
dituen bidea egin beharko dute.

F	Jokoan dabiltzala, energia bildu beharko 
dute Leteren aliatuei aurre egin aurretik.

F	Ikasitako edukiak modu atsegin eta dibertigarrian 
berrikusiko dituzte eta, aldi berean, Jakintzaren 
funtsa gordetzen duten pergaminoak ere 
berreskuratuko dituzte.

F	Gaiztoari aurre egitea 
lortzen duten bakoitzean 
eta ezagutzak eskuratu 
dituztela erakusten 
duten bakoitzean, saria 
eskuratuko dute.

IKASLEARENTZAT

ZURE IKASLEEK 

IKASI EGINGO 

DUTE ETA 

SARIAK 

ESKURATUKO 

DITUZTE

IKASLEEI 

IRRIKA PIZTEN 

DIEN JOKOA

BILDU 
ENERGIA!

F	Irakasle gisa, zure taldea (gela) 
sortu ahal izango duzu eta talde 
horretan ikasleak abenturako 
protagonista izango dira.

F	Gainera, taldeko kide 
bakoitzak pilatutako sariak 
kontrolatu eta kudeatu ahal 
izango dituzu.

F	Tresna bat izango duzu taldeko kide 
bakoitzaren bilakaera kontsultatzeko eta 
erronka bakoitzeko edukietan bakoitzak izan 
dituen zailtasunen berri izateko.

F	Lankidetzazko ikaskuntzako 
esperientzia bideratzeko, kutxa bat 
sor dezakezu eta taldeko kideek 
dohaintzak emanda sartuko dituzte 
sariak taldeko saria lortzeko.

% 75 
ASMATUTA

«AURRERABIDEA» ATALEAN IKUSIKO 
DITUZU ZURE IKASLEENTZAKO ZAILENAK 
DIREN KONTZEPTUAK

IRAKASLEARENTZAT KUDEATU  

GELA ZURE 

NEURRIRA

GELAKIDE 

GUZTIENTZAKO 

SARIAK!

ZURE IKASLEAK 

INOIZ EZ 

BEZALA 

MOTIBATUKO 

DITUEN TRESNA
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DIGITALA
WEB BALIABIDEAK

Baliabideen webgunean, honako hauek dituzu irakasleentzako:

F Programazio didaktikoak

F Metodologia aktiboetarako proposamenak

F Ikasitakoa barneratzeko, hedatzeko eta ebaluaziorako fitxak

F Gamifikaziorako baliabideak

F Dokumentu didaktikoak

F Plantillak, horma irudiak, audioak...

www.edelvives.com/es/recursos/primaria

MATEMATIKA

Gamifikazioa

Programazio didaktikoak

Aniztasunaren trataera: finkatzeko jarduerak

Aniztasunaren trataera: sakontzeko jarduerak

Ebaluazioa

Askotariko adimenak

Pentsatzeko errutinak eta trebeziak

Horma irudiak

Matematika eskuekin: txantiloiak (4. eta 6. mailetan)

Jakintza zainduta (6. mailan)

GIZARTE ZIENTZIAK

Gamifikazioa

Programazio didaktikoak

Aniztasunaren trataera: finkatzeko jarduerak

Aniztasunaren trataera: sakontzeko jarduerak

Ebaluazioa

Askotariko adimenak

Pentsatzeko errutinak eta trebeziak

Horma irudiak

Adendak

Jakintza zainduta (6. mailan)

NATURAREN ZIENTZIAK

Gamifikazioa

Programazio didaktikoak

Aniztasunaren trataera: finkatzeko jarduerak

Aniztasunaren trataera: sakontzeko jarduerak

Ebaluazioa

Askotariko adimenak

Pentsatzeko errutinak eta trebeziak

Horma irudiak

Adendak (3. eta 5. mailetan)

Jakintza zainduta (6. mailan)

EUSKARA ETA LITERATURA

Gamifikazioa

Programazio didaktikoak

Aniztasunaren trataera: finkatzeko jarduerak

Aniztasunaren trataera: sakontzeko jarduerak

Ebaluazioa

Pentsatzeko errutinak eta trebeziak

Horma irudiak

Beste batzuk (2. mailatik 6. mailara arte)

Entzungaiak

Jakintza zainduta (6. mailan)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Gamificación

Programación didáctica

Atención a la diversidad: refuerzo

Atención a la diversidad: ampliación

Evaluación / Evaluación individual en 3.º y en 6.º

Inteligencias múltiples

Rutinas y destrezas del pensamiento

Audios

Murales

Solucionarios de cuadernos

Contenidos curriculares (de 3.º a 6.º)

Legado a salvo (en 6.º)

BALIABIDE DIDAKTIKOAK  
ARLOKA
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EZAGUTU PROIEKTUA

digitala@ibaizabal.biz

ESKATU LAGINEKO LIZENTZIA 
DIGITALA HEMEN:


