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1  GUTXIENGO HELBURUAK GAITASUN MODUAN DEFINITUAK 

Beroketa orokorra egiteko gai izatea.  K2, K12 Ekintza fisikoa ondo egiteak dituen eragin positiboak 
ezagutu eta baloratzeko gai izatea. Bihotz eta arnas 
maiztasunak ariketaren intentsitatearen adierazle 
gisa erabiltzeko gai izatea. Lasterketako erritmoak 
ezagutu eta norberaren intentsitatera egokitzeko gai 
izatea. K1, K4, K8, K12 

Dantza eta gorputz adierazpeneko jardueretan parte 
hartzeko gai da. K2, K3, K5, K5, K11, K12 

Norberak, bere ahalmen eta abilezi fisikoen arabera, 
pertsonalki zehaztuko diren gutxienekoak betetzeko gai 
izatea eta hobetzen joateko esfortzua egitea. K2, K4, 
K12 

Edozein dela gure maila, eguneroko bizitzan ariketa 
fisikoa edo kirolen bat egiteko ohitura txertatzeko gai 
izatea. K2, K12 

Ahozko ekoizpen laburrak egiteko gai izatea eta 
gaiarekin loturiko testu idatziak ulertzeko gai izatea. K1, 
K5, K7 

Pertsonen aniztasun fisiko zein ahalmenenezkoa 
onartu eta errespetatu. K3, K6 

Landuko ditugun kiroletako oinarrizko arauak, teknikak 
eta taktikak ulertu eta onartzeko gai izatea. Era berean 
lankidetza, errespetua eta kiroltasun jarrerak izatea. K1, 
K3, K4, K6, K12 

Naturak eskaintzen dituen aukerak ezagutu eta 
baloratzeko gai izatea. Ingurugiroa zaintzeko 
oinarrizko arauak ezagutu eta onartzeko gai izatea. 
K1, K3, K6 

Egingo ditugun ariketa fisikoak era egokian egiteko gai 
izatea. K1, K12 

Lanerako jarrera baikorra, partehartze aktiboa, kideei 
errespetu eta begirunea eta material eta instalazioak 
behar bezala zaintzeko gai izatea. K2, K3, K4, K6, 
K12 

 

 Gutxienekoak azpimarraturik. 

Konpetentziak 

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 
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 
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2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

OR
D. 

1. ebaluazioa 
OR
D. 

2. ebaluazioa 
OR
D. 

3. ebaluazioa 

8 Aurkezpena, Elkar ezagutu eta 
forman jartzen hasi. 

5  Atletismoa 4 Esku pilota 

5 Test fisikoak 5 Taldeko kirolen hastapena 4 Jarduera erritmikoak 

4 Mugimenduaren abileziak eta 
jokoak 

4 badminton 5 Pala 

3 Kickball 3 
 

Lurreko abileziak 3 Orientazio jokoak 

3 Soka saltoa 1 Joko alternatiboak 2 Patinak 

1 Beroketa  3 Herri kirolak 5 Test fisikoak 

 Unitate bakoitzaren saio kopurua orientatiboa da eta zertxobait alda daiteke. 

 Astean behin frontoia 10’ (talde batean 20´) lehenago utzi beharko dugu. Tarte horietan, prestaketa 
fisikoa, soka saltoa, malabarrak, malgutasuna, erlajazioa eta joko ezberdinak egingo ditugu. 

 Jarduera osagarriak: Orientazioa Aralarren. Lizarrustitik Larraitzera. 
 

 Ahozkotasunaren trataera. Ahozko ekoizpenak: ikasle guztiak ahozko aurkezpen laburrak egingo dituzte hiru hilean behin. Ahozko 
interakzio informala egunero ematen da. Irakurriaren ulermena: hiru hilean behin gaiarekin lotutako artikuluak irakurriko dituzte. 

  

3 METODOLOGIA 

Aktiboa. Gehienbat ekintza praktikoak landuko 
ditugularik. Beti ere ikasleen mailara egokituak. 
 

Integratzailea; Nahiz eta zenbait gai jorratzerakoan 
maila bereko taldeak sortu. 

Ekintza adierazgarriak landuz, ikasleen motibazio eta 
interes mailara egokituak. 

Edukin teorikoen garapena landuagoa izango da 2. 
zilkoan. Dena den teoria praktikarekin erabat 
uztartuta landuko dugu gehienetan. 
Classroom plataforma erabiliko dugu horretarako. 
 

Ikasgaiaren garapen jarraia, hau da, naiz eta bloke 
berdinak landu sakontasun ezberdinarekin. 

EUSKARRI TEORIKOAK: 
https://sites.google.com/site/sudurgorribi/ 
http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/ 
http://gorputzheziketa.net 
https://sites.google.com/site/gureosasunahobetu
dezagun/ 
http://www.gorputzheziketa.hezkuntza.net/web/g
uest/prinzipala 
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4 EBALUAZIO SISTEMA 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

Ikasleek oinarrizko gaitasunak lortu ote dituzten ebaluatuko dugu, beti ere, eskoaln landutako gaietan oinarrituta. 

o Beroketa orokorra egiteko gai al da? 
o Dantza eta gorputz adierazpeneko jardueretan parte hartzeko gai al da? 
o Norberak, bere ahalmen eta abilezi fisikoen arabera, pertsonalki zehaztuko diren gutxienekoak 

betetzeko gai al da? Hobetzen joateko esfortzua egin al du? 
o Landu ditugun kiroletako oinarrizko arauak, teknikak eta taktikak ulertu eta onartzeko gai al da? 
o Taldekako kirol bat egitean (bai parte-hartzailea denean, bai ikuslea denean), lankidetza-, tolerantzia 

eta kiroltasun jarrerak adierazten ditu?. 
o Egin ditugun ariketa fisikoak era egokian egiteko gai al da? 
o Ekintza fisikoa ondo egiteak dituen eragin positiboak ezagutu eta baloratzeko gai al da?. Bihotz eta 

arnas maiztasunak ariketaren adierazle gisa erabiltzeko gai al da? 
o Edozein dela ikaslearen maila, eguneroko bizitzan ariketa fisikoa edo kirolen bat egiteko ohitura 

txertatu al du? 
o Ibilaldi bat autonomiaz eta oinarrizko segurtasun-arauak beteaz egiteko gai da? Naturak eskaintzen 

dituen aukerak ezagutu eta baloratzeko gai al da? Ingurugiroa zaintzeko oinarrizko arauak ezagutu 
eta onartzen al ditu? 

o Lanerako jarrera baikorra (positiboa) al du? Partehartze aktiboa al du? Kideei errespetu eta begirunea 
al die? Material eta instalazioak behar bezala zaintzen al ditu? 

 

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

JARRERAK: 
Kirola egiteko arropa egokia ekartzea. Dutxa hartzea 
edo aldatzeko kamiseta ekartzea (%10). Instalazioak 
eta materiala behar den bezala erabiltzea. 
Ikaskideekin, irakaslearekin eta jarduerekiko behar den 
jokabidea azaltzea (jarrera positiboa) (%20). 
Ahalegina, saioen hasieran lanerako prest azaltzea eta 
irakasleak proposatutako ariketak egitea, hau da, 
lanean gogoz eta etengabe jardutea (jarrera aktiboa) 
(%20) 
Egunero Jarrera eta ahalegin maila  baloratuko dira. 

 
PROZEDURAK: 

 Egoera fisikoa (%15). 

 Mugimenduen abilezia eta teknika 
eta taktika espezifikoak (%10). 

 Hobekuntza (progresioa) (%10). 
 

KONTZEPTUAK. 
Eskatutako lanak gutxieneko maila batekin egitea eta 
jarritako frogetan gutxieneko maila batetara iristea.  

Kalifikazioen balio portzentuala 
Guztien batazbestekoa egin ahal 
izateko bakoitzaren gutxienekoa 
eskuratu beharko da. 

Kontzeptuak 

 

 
%15 

 
Prozedurak 

 
%35 Jarrerak 

 
%50 

EBALUATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK 

o Lan eta ariketa ezberdinak Classroometik bideratuak. 
o Azterketa idatziak. 
o Azterketa praktiko ezberdinen behaketa. 
o Ikaslearen eguneroko jarrera eta ahaleginaren jarraipen oharrak (irakaslearen koadernoa). 

 

5 BERRESKURAPEN SISTEMA  

Ikasgaia ez gainditzearen arrazoiaren arabera:  

JARRERAZKO ARAZOAK: hutsegindako jarreraren 
aldaketa, hau da jarrera negatiboa edo/eta pasiboa. 
Jarrera aldaketaz gain egoeraren hausnarketa (idatzia 
edo bideoan grabatua)  egingo du. Azkeneko neurri gisa 
lan idatzia egin beharko luke. 
HUTSUNEAK KONTZEPTUETAN: lan edo froga baten 
bidez. 

HUTSUNEAK PROZEDURETAN: ikaslearekin 
arrazoia aztertu ondoren, landu beharreko ariketa 
multzo berezi bat prestatuko genioke (bere mailara 
egokitutako ariketak). Egoera fisikoan hutsuneak 
baleude, gutxieneko batzuetara iristeko egokitze 
fisikoko programa bat prestatuko genioke. 
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