
 

ANEXO I 
ARLOAREN EDO IRAKASGAIAREN URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

EGITEKO TXANTILOIA 
ANEXO I 

PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
ANUAL DE ÁREA O MATERIA 

 

Urteko/ikasmailako programazio didaktikoa 
Programación didáctica anual/de curso 

 
ikastetxea: 

centro: 
ARALAR BHI 

kodea: 

código: 
12951 

etapa: 

etapa: 
4.DBH 

zikloa/maila: 

ciclo/nivel: 
4 Maila 

arloa/irakasgaia: 

área / materia: 
FISIKA KIMIKA 

osatutako arloak/irakasgaiak 

áreas/materias integradas 
 

diziplina barruko oinarrizko 

konpetentzia elkartuak 

competencias disciplinares 

básicas asociadas 

K6- Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 
K7- Hizkuntza eta Literatura komunikaziorako konpetentzia 
K8- Matematikarako konpetentzia 
K9- Zientziarako konpetentzia 
K10- Teknologiarako konpetentzia 
K11- Arterako konpetentzia 
K12- Konpetentzia motorra 

irakasleak: 

profesorado: 

JON URZELAI/CALUDIA PRESA eta 

NEKANE URRETABIZKAIA 

ikasturtea: 

curso: 
2022/2023 

 

Zeharkako konpetentziak / Competencias transversales: 

 
K1- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 
K2- Ekimenerako eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 
K3- Elkarbizitzarako konpetentzia 
K4- Izaten ikasteko konpetentzia 
K5- Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

 
 

 

helburuak  

objetivos 

ebaluazio-irizpideak 

criterios de evaluación 

 

 Eredu atomikoak deskribatzea eta horietako 
bakoitzak ekarri dituen aurrerapenez ohartzea 
zientzia talde lana gisa ulertzeko. 

 Elementuak   propietateen  arabera  ordenatzeak 
duen erabilgarritasuna aintzatestea, sistema 
periodikoaren onuraz jabetzeko. (K1,K2,K9) 

 Hainbat lotura kimiko  bereiztea eta substantzien 
propietateak loturak kontuan hartuz deskribatzea, 
barne eta kanpo ezaugarrien arteko loturak 
eraikitzeko. (K1,K2 ,K9,K10) 

Oinarrizko partikulek zer ezaugarri dituzten jakitea. 

Eredu atomikoak deskribatzea eta eredu bakoitzak ekarri duen 

aurrerapenaz jabetzea.Elementuen konfigurazio elektronikoa 

adieraztea eta haren garrantzia nabarmentzea, edozein 

elementu Taula Periodikoan kokatzeko edo elementuen eta 

konposatuen propietateak ondorioztatzeko.Konfigurazio 

elektroniko bat emanik, elementua Sistema Periodikoko zer 

talde eta periodotakoa den ondorioztatzea, metala ala ez-

metala den jakitea, haren balentzia ionikoa edo kobalentea 



 Konposatu  ezorganiko  hirutarrak  formulatzeko  gai  
izatea, kimikoei berezkoa zaien hizkuntzan 
komunikatu ahal izateko. 

 Hainbat motatako erreakzio kimikoak identifikatzea 
eta bereiztea. (K1,K9) 

 Erreakzio  kimikoak   doitzen  ikastea, 
estekiometriako problemak ebatsi ahal izateko. 
(K1,K2,K8,K9) 

 Azido eta baseen izaera eta portaera kimikoa zein 
den jakitea, ingurunean ditugunak identifikatu eta 
zentzuz erabili ahal izateko. (K1,K2,K8,K9) 

 Erreakzio kimikoak arautzen dituzten legeetako 
batzuk ezagutzea, erreakzioaren ezagutza 
sakontzeko. (K1,K2,K8,K9) 

 Erreakzio bateko osagaien masekin eta 
bolumenekin kalkuluak egitea, ikustezinak diren 
prozesuen nondik norakoak ulertzeko. 

   Fisikaren oinarrizko kontzeptuak erabiltzea, 
gorputzen higidurak deskribatzeko. (K1,K2,K8,K9) 

 Abiadura  eta  azelerazioa  magnitude  fisikoen  
esanahia   ulertzea  eta  horien  balioa  
determinatzea, aurreiritziak gainditzeko. (K1,K2,K8) 

 Higidura  Zuzen  Uniformearen  grafikoa 
interpretatzea eta higikari batek ibilitako distantzia 
kalkulatzea, higiduraren trataera matematikoarekin 
hasteko. (K1,K2,K8,K9) 

 Ahozkotasuna lantzea. (K5,K7) 

 

 

 

 Higidura  Zuzen  Uniformeki Azeleratua analizatzea, 
grafikoak interpretatzea eta problemak ebaztea, 
trataera matematikoan aurrera egiteko. 
(K1,K2,K8,K9) 

 Indar-sistemen  erresultantea  determinatzea  eta  
indarren  arteko  oreka  interpretatzea, estatikaren 
oinarria ikasteko. 

 Newton-en  legeak ikastea eta indar batzuen 
eraginpean dauden gorputzen higidura iragartzeko  
aplikatzea, dinamikako problemak ebazteko. 
(K1,K2,K8,K9,K10) 

 Naturan  agertzen  diren  indar  mota  ezberdinak   
bereizten  jakitea, klaseko edukinak kontzeptu 
teorikoetatik haratago eramateko . (K1,K2,K9,) 

 Indar grabitatorioak ezagutzea eta horien balioa 
determinatzea, inguruneko mota desberdinetako 
fenomenoak interpretatzeko. (K1,K2,K8,K9) 

 Presio  atmosferikoaren eragina ulertu eta azaltzea, 
eta,, eguraldi metereologikoarekin erlazionatzea, 
eguraldi-mapak interpretatzeko. (K1,K2,K8,K9) 

 Naturan  dauden  energiaren  formak  identifikatzea, 
erabilpen-aukera desberdinak 
errebisatzeko.(K1,K6) 

 Hainbat egoeratan indar batek buruturiko lana eta 
garaturiko potentzia kalkulatzea, kontzeptu fisiko 
hutsetik kontzeptu praktiko baterako bilakaera ikus 
eta ulertzeko. (K1,K8,K9,k10) 

 Energia  magnitudea  bereiztea eta energia  
mekanikoaren  formak  bereiztu eta kalkulatzen 
ikastea, erabilpen intuitibotik kalkuluetan 
oinarritutako erabilpenera joan ahal izateko. 
(K1,K2,K8,K9) 

 Energia  mekanikoaren  kontserbazioaren  
printzipioa  aplikatzea, higitzen ari diren gorputzen 
posizioa eta abiadura determinatzeko, problemak 
ebazteko irizpide desberdinak ikasteko. 
(K1,K2,K8,K9) 

iragartzea, eta zer konposatu osatuko dituen eta konposatu 

horiek zer motatako loturak izango dituen azaltzea. 

Sistema Periodikoak zer egitura duen jakitea eta elementuen 

konfigurazio elektronikoarekin erlazionatzea.  

Lotura kimiko motak bereiztea eta lotura moten arabera 

substantzien propietateak deskribatzea. 

Loturen ondorio diren konposatu ezorganikoen formula 

errazak deduzitzea. 

Nomenklatura sistema desberdinen logika ulertzea. 

Nomenklatura sistema erabilienetan konposatuak izendatzen 

ikastea. 

Konposatu bateni zen kimikotik formula kimikoa deduzitzea 

 

Mol kontzeptua zuzen erabiltzea. 

Disoluzio baten konposizioa adierazteko hainbat modu 

erabiltzen dituzten kalkuluak egitea. 

Ekuazio kimikoak kuantitatiboki interpretatzea ikuspegi 

molarretik eta masa eta bolumenen ikuspegitik. 

Ekuazio kimikoetan oinarritutako kalkulu estekiometrikoak 

egitea, substantzien masa keta bolumenak erabili zeta 

disoluzioan dauden erreaktiboekin. 

Gas idealen legea erabiltzea gasekin eginiko kalkuluetan. 

Kalkuluak argi, zeha zeta zorrotz egitea. 

Erreakzioak ekuazio kimiko doituen bidez adieraztea. 

Erreakzio kimiko motak sailkatzea eta bereiztea. 

Erreakzioen abiaduran eragiten duten faktoreak azaltzea. 

Erreakzioak energia-trukaketa duten prozesu gisa ulertzea eta 

endotermiko eta exotermiko terminoen arabera sailkatzea. 

Azido eta baseen izaera, haien portaera eta azido baten eta 

base baten arteko erreakzioa azaltzea.  

Errekuntza-erreakzioak zer diren jakitea. 

Gorputz bat noiz higitzen ari den eta pausagunean noiz 

dagoen jakitea, erreferentzia-sistema bati dagokionez. 

Ibilbide, desplazamendu, posizio eta distantzia kontzeptuak 

erabiltzea gorputzen higidura deskribatzeko. 

Batez besteko abiadura eta aldiuneko abiadura bereiztea. 

Higikari baten batez besteko abiadura kalkulatzea. 

HZU eta HZUA higiduren ezaugarri nagusiak bereiztea. 



 Tenperatura  eta  beroa  kontzeptuak    erabiltzea, 
zientzian zehaztasunak duen garrantziaz jabetzeko. 
(K1,k9) 

 Beroak  gorputzetan  sortzen  dituen  efektuak  
ezagutzea eta bereiztea, konteptu teorikoen 
aplikazioa egiteko. 
(K1,K8,K9) 

 

Magnitude zinematikoen kalkuluak egitea HZU eta HZUA 

higiduretan haien ekuazioak erabiliz. 

Higidura zuzenen grafikoak marraztea eta interpretatzea. 

SIko unitateak erabiltzea magnitude bakoitzarekin. 

 

Gorputz bati eragiten dioten indarrak marraztea. 

Indar-sistema baten indar erresultantea lortzea eta indar-

orekaren egoera interpretatzea. 

Indar bat deskonposatzea koordenatu bate nardatzen 

norabideetan. 

Newton-en legeak enuntziatzea eta interpretatzea. 

Newton-en legeak aplikatzea indarren eraginpean dauden 

gorputzen higidura aurresateko.  

Newton-en legeak erabiltzea dinamika-problemak ebazteko. 

Unibertsoaren eredu geozentrikoaren eta heliozentrikoaren 

ezaugarri nagusiak azaltzea.  

Indar grabitatorioak identifikatzea eta haien balioa kalkulatzea 

grabitazio unibertsalaren legearen bitartez 

Ariketak argi eta zuzen ebaztea, magnitude bakoitzari 

dagokion SIko unitatea erabiliz. 

 

Presioa zer den ulertzea eta haren balioa kalkulatzea, unitate 

egokiak erabiliz. 

Fluidoen propietateak bereiztea. 

Gorputzen dentsitatea zer den ulertzea eta haren balioa 

lortzea, unitate egokiak erabiliz. 

Fluidoen barruan indarrak eta presioak daudela jakitea, eta 

magnitude horien balioak zehaztea. 

Fluidoen estatikaren oinarrizko printzipioa erabiltzea. 

Pascal-en printzipioa enuntziatzea eta haren aplikazio 

praktikoak interpretatzea. 

Arkimedes-en printzipioa ulertzea. 

Presio atmosferikoaren existentzia azaltzea eta haren balioa 

zuzen adieraztea. 

Presio atmosferikoa eguraldiarekin erlazionatzea  

 

 

 Idazkietan zuzentasuna baloratuko da, 

idaztea. 



 

Energia zer den ulertzea eta naturan aurki daitezkeen energia 

erak identifikatzea. 

Energia berriztagarriak erabiltzea, energia aurrezteak eta 

produktuak birziklatzeak duen garrantziaz jabetzea. 

Energia zinetikoa, energia potentzial grabitatorioa eta energia 

potentzial elastikoa adibideen bidez bereiztea. 

Lanaren eta potentziaren esanahia ulertzea, eta egoera 

batzuetan haien balioak kalkulatzea. 

Energia mekanikoaren kontserbazioaren printzipioa 

enuntziatzea, eta gorputzen posizioa eta abiadura zehazteko 

erabiltzea. 

Makina mekaniko baten funtzionamendua ulertzea eta haren 

errendimendua kalkulatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARAZO EGOERA [Arazo egoera bakoitzaren azken ataza, arazoa eta testuinguararen daturik 

errelenbanteenak agertuko dira.]. 

SITUACIÓN PROBLEMA [Incluirá los datos relevantes del contexto, el problema y la tarea final de cada una 

de las situaciones.]. 

 
● 1. arazo egoera / 

 
Metalen gehiegizko erabilera gizartean: Aluminioaren AROA!!!! 

 
Aluminioaren AROA izeneko dokumental baten laguntzarekin , Aluminioa nola ekoizten den, 
erabili, eta berrerabiltzen den  gizartean . Aluminioarekin zerikusia duten zenbait arazo 
aztertuko dira. 
 
- Nola ekoizten da Aluminioa? Zer egiten da hondakinekin? 
- Zein lekuetan gehien? 
- Nola garraiatzen da? 
- Zergatik erabiltzen da hainbeste? Garrantzia Birziklaketari. 
- Zertan erabiltzen den; Desodoranteetan xurgapena errezteko?. Uren Arazketetan? 
- Bularreko minbiziekin lotura? Uren kutsadurarekin lotura? Beharrezkoa da Aluminioa 

gorputzean?(ez da oligoelementu bat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoak, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste 

moduren batera antolatuta…]. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de 

aprendizaje…]. 

 EDUKIEN SEKUENTZIAZIOA 

ORD  ORD  ORD  

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
2 

ATOMOAK ETA MOLEKULAK 

 

 

FORMULAZIOA    ETA  ERREAKZIO  

KIMIKOAK 

 

 

KALKULU   KIMIKOAK 

ARAZO EGOERA: Aluminioaren 

Aroa 

 

16 

 

 

 

16 

HIGIDURA 

 

 

 

INDARRAK 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

   INDARRA  ETA  PRESIOA  

FLUIDOETAN 

 

 

 LANA ETA ENERGIA   

 

    

  ENERGIA   TERMIKOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]. 

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos, agrupamiento del 

alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado… desde una 

perspectiva inclusiva]. 

 
Gai bakoitzarekin hasi baino lehen ikasleek dituzten aurriritziak detektatuko dira galderen bitartez. Hortik aurrera gaizki 

daudenak aldatu eta ondo daudenak osatzen ahaleginduko gara apunteetan oinarrituko diren azalpenak emanez. Gaiaren ideiak 

bereganatzen laguntzeko, eskemak, ariketak eta galderak egingo zaizkie. Praktikak taldeka egingo dira denboraren arabera. 

Klaseko denbora erabiliko da, datorren ikasturteari begira, ariketen ebazpenean trebatzeko. 

Laborategiko praktikak ere kontuan hartuko dira, beti ere jarrera egokia azaldu beharko dute.  

 

 

 

 

 

 



Edozein klase-mota parte-hartzailea izatea bultzatzen da. Era berean Balabide digitala desberdinak erabiliko dira. Ondoren 

adibide batzuk ( aldatuz joango dira) 

BALIABIDE DIGITALAK 

 Informazio iturri desberdinen erabilera: egunkariak, aldizkariak, liburuak, Internet 

 Informatika gela, bideo gela.. 

 https://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh3 

 https://phet.colorado.edu/ 

 https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/ 

 http://aldizkaria.elhuyar.eus/ 

 http://zientzia.eus/ 

 https://culturacientifica.com/ 

 http://mujeresconciencia.com/2016/03/08/entra-y-ponles-nombre-sartu-eta-emaiozue-izena/ 

 https://activatuneurona.wordpress.com/cultura-cientifica/zientzia-kaiera/ 

 www.naturgaia.net eta www.saretik.net/agrega/santillana  web orriak 

 http://alaitznatura.wikispaces.com/Natur+Zientziak.+DBH+3.+maila web orriak 

 https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs   

 https://www.youtube.com/watch?v=4a0FbQdH3dY adibidez, metodo zientifikoa azaltzeko 

 Bideoak, CDak, lpelikulak… 

 Laborategia, laborategiko materiala… 

 Arbela digitala 
 

  

https://www.ekigunea.eus/dbh/eu/edukia/dbh3
https://phet.colorado.edu/
https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/
http://aldizkaria.elhuyar.eus/
http://zientzia.eus/
https://culturacientifica.com/
http://mujeresconciencia.com/2016/03/08/entra-y-ponles-nombre-sartu-eta-emaiozue-izena/
https://activatuneurona.wordpress.com/cultura-cientifica/zientzia-kaiera/
http://www.naturgaia.net/
http://www.saretik.net/agrega/santillana
http://alaitznatura.wikispaces.com/Natur+Zientziak.+DBH+3.+maila
https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs
https://www.youtube.com/watch?v=4a0FbQdH3dY


EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko 

probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, 

behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, ikasgelako 

koadernoa, portfolioa, kontratu didaktikoa…] 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN [pruebas 

orales y escritas, cuestionarios, trabajos 

individuales y en grupo, escalas de observación, 

listas de control, cuaderno de aula, portafolio, 

contrato didáctico…]. 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide 

bakoitzaren pisua eta balioa] 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada 

criterio de evaluación]. 

 

 

Etxeko lanak, klaseko lanak, koadernoa, ikaskide  , 

irakaslearekiko   eta   taldeko   lagunekiko jarrera, portaera   

egokia, klasera   etortzea, laborategiko txostenak, 

kanporaketak,... kontuan hartuko dira  

Notan, garrantzia gehiago izango dute zuzenean notarako 

egingo diren  jarduerak , batez ere kontrolak  eta ebaluaketako 

azterketak . Guzti horien batezbestekoa egingo da 

 

 

 

 

 

 

 

Etxeko lanak, klaseko lanak, koadernoa, ikaskide, rakaslearekiko 

eta taldeko lagunekiko jarrera, portaera egokia, klasera   

etortzea, laborategiko txostenak, kanporaketak,... kontuan 

hartuko dira ( %20 ). Notan, garrantzia gehiago izango dute 

zuzenean notarako egingo diren jarduerak, batez ere kontrolak  

eta ebaluaketako azterketak (%80). Guzti horien batezbestekoa 

egingo da. 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta 

egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-

sistema...]. 

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN [medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y 

metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación…]. 

 

Kurtsoan zehar 1. edo/eta 2. ebaluaketa gainditzen ez duten ikasleek indartze neurriak izango dituzte, baita 

berreskurapenerako azterketa. Ekainean, ebaluaketaren bat gainditu gabe utzi duten ikasleei azterketa final 

moduko froga bat egingo zaie. Hala ere, ikasleak ez badu lortzen ikasgaia gainditzea indartze-neurriak izango ditu 

udararako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 


