
 

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: 
2.DBH 

zikloa/maila: 

ciclo/nivel: 
2 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/CLAUDIA PRESA 

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 

 

1.  1.-Mugimendua eta bere erreferentzia-sistemak 

desberdintzea, ibilbidea, posizioa, eta ibilitako tartea 

azalduz, grafikoz eta buruketak ebatziz , horrela jarrera 

zientifikoak erabiliko dira gertakari natural nagusiak 

interpretatzeko. (K1, K2, K6,K9) 

 

2. 2.-Energia zer den eta bere funtsezko formak zein diren 

ulertzea, energiaren ezaugarri nagusiak eguneroko 

egoeretan aplikatuta aztertzea, energia iturri nagusiak 

 

Ebaluazio-irizpideak DBH-ko 2. Mailako Fisika-

Kimikaren  irakaspenetan aurreikusten dira. 

Unitate didaktiko bakoitzean ebaluazio 

adierazleak zehatzagoak dira 

Materiaren aldaketak antzematea, materiaren 

izaera ezagututa. Zehazki, gorputzen posizio-



identifikatzea ( berriztagarriak eta berriztaezinak) eta 

ingurumen ondorioak balioestea, horrela Energiaren 

kontzeptu kualitatiboa erabili gure inguruan ematen diren 

aldaketetan energiak duen eragina azaltzeko, eta energia 

iturri berriztagarriek eta berriztaezinek gizartean eta 

ingurumenean duten garrantzia eta ondorioak 

ezagutzeko.(K1,K2,K6,K9) 

 

       

3. 3.-Beroa eta tenperaturaren artean bereizten jakitea, 

ukimenaren fidagarritasuna gutxia errealitate termikoa 

antzemateko egiaztatzea, beroa neurtzeko eskala termiko 

desberdinak ezagutzea, eta beroa hedatzeko moduak 

identifikatzea, horrela tenperatura kontzeptuari eta bere 

neurketari, oreka  eta desoreka termikoari, beroak 

gorputzetan dituen ondorioei eta beroa hedatzeari buruzko 

ezagutzak aplikatutako problemak ebazteko gai 

izateko.(K1,K5,K10,K11) 

 

4.    4.-Argia eta soinua bi energia mota direla identifikatu, 

Islapena eta errefrakzioa bereiztea, koloreen jatorria 

ulertzea., soinua nola sortzen den eta nola hedatzen den 

ulertzea, soinuaren fenomenoak ( oihartzuna eta 

erreberberazioa) interpretatzea, begien eta belarrien 

funtzionamendua jakitea, horrela argia eta soinuaren 

transmisioari lotutako fenomeno naturalak azaldu eta, 

propietateak kontutan izanda, hainbat fenomeno 

erreproduzitzeko.(K1,K2,K6,K9) 

 

5.    5.-Materiaren agregazio egoerak eta beraien propietateak 

agerian jartzen dituzten egoerak identifikatzea, 

esperimentu errazen bitartez, naturako fenomenoak 

ulertzeko.(K3,K4,K9,K12) 

 

6.    6.- Sistema homogeneoak eta heterogeneoak  bereiztea eta 

substantziak banatzeko teknikak erabiltzea. Eguneroko 

bizitzarako interesgarriak diren materialen erabilera eta 

propietateak ezagutzeko.(K2,K4,K9,K10) 

 

7.    7.- Indarrak eta bere eraginak aztertzea, deformazioa eta 

higidura-egoeran aldatzean gertatzen dena aztertzea, 

azalpenak eta argudioak eman ahal izateko.(K1,K3,K7,K9) 

 

aldaketak deskribatzea eta interpretatzea, 

kontzeptu zientifiko egokiak erabiliz. 

 

 

Problemak ebaztea, tenperaturaren eta haren 

neurketaren, oreka eta desoreka termikoaren 

eta beroak gorputzetan dituen efektuen 

kontzeptuei buruzko ezagutzak  erabiliz. 

 

 

Argiaren eta soinuaren transmisioarekin 

lotutako gertakari naturalak azaltzea, eta 

esperimentalki erreproduzitzea gertakari 

horietako batzuk, haien propietateak kontuan 

hartuta. 

 

 

Energiaren kontzeptu kualitatiboa erabiltzea, 

eta inguruko aldaketetan zer zeregin duen 

azaltzea. Horrez gainera, energia 

berriztagarrien eta ez-berriztagarrien 

iturriek gizartean eta ingurumenean duten 

garantiza eta ondorioak ezagutzea, eta 

garapen iraunkorraren aldeko jokaera 

hartzeko beharra justifikatzea. 

 

 

Idazkietan zuzentasuna baloratuko da, 

idaztea. 

 



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 / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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…]. 

 

 

 

 

 

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]. 

Fisika-kimikaren programa unitate didaktikoetan gauzatzen da. Unitateetako jarduerak jarraian laburki 

adierazten den metodologian oinarriturik, antolatu, prestatu eta eraiki dira eta eguneroko lanean ondoko 

oinarriak kontutan hartzen dira: 

 Ikasten ari den pertsona da ezagutza zientifiko-teknologikoa eraikitzen duena. 

 Ikasketa esanguratsuen eraiketa ziurtatu behar da, horretarako edukien adierazgarritasuna logikoa 

eta psikologikoa bermatu behar delarik. 

 Ikasketaren erraztaile bihurtzea, ikasleak behar duen laguntza eskainiz. 

 Barruko motibazioa eragitea eta ikasleek ikasketak beren kasa egin ditzaten erraztasunak ematea. 

 Ikasleengan buru-ekintza eragitea. 

  
EDUKIEN SEKUENTZIAZIOA 

      

ORD 1.EBALUAZIOA ORD 2.EBALUAZIOA ORD 3.EBALUAZIOA 

12 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

10 
 
 

Materia eta neurketa 

 

 

Materiaren egoerak 

 

 

Materiaren aniztasuna 
 

16 

 

 

 

 

16 

Aldaketak materian 

 

 

 

 

 

 

Indarrak eta higidura 
 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

Argia eta soinua 

 

 

 

 

 

Energia 

 

 

 

 

Tenperatura eta beroa 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Berdinen artean lankidetza bultzatzea, irakasketa-ikasketa prozesuan emaitzarik onenak eman eta 

ikasgelako giroa hobetzeko bidea horixe baita. 

 

Beraz, lan egiteko modu nagusia talde txikitan egindakoa da baina norbanako lana baztertu gabe, ez eta 

eztabaida-saioak eta talde handian egindako azalpenak ere. Jorratu beharreko arazoak kontuan hartuz, 

proposatzen diren kasurik gehienak oso lotuta daude ikasleen benetako bizitzarekin. 

Ikasteko estrategia ezberdinak erabiltzen dira ikaslearen ezagutzen eraikuntzan laguntzeko: 

 Azalpen bidezko estrategiak, kasu honetan azalpen bidez ikaskuntza esanguratsua bultzatuz. 

 Araketazko estrategiak edo ikerketazkoak, ikasleari ezagutza eraiki gabe aurkezten zaionean eta 

honek baliabide ezberdinak direla medio ezagutza eraikitzen duenean. Adibidez, informazioa aurkitu, 

jaso, garatu … edota esperientziak burutu. Arazo egoera baten ebazpena ere planteatu dakieke 

ikasleei. 

Hau guztia unitate didaktikoetan planteatuko diren jardueretan gauzatzen da, jarduera mota desberdinak 

planifikatuz: 

 Sarrera-motibaziozko jarduerak: helburua ikaslea motibatzea da eta bere ezagupen maila ezagutzea. 

Ikasleari unitatearekin lortu nahi ditugun helburuak aurkeztuko zaizkio eta baita edukiak ere. Zenbait 

jarduera ikasleen aurrekontzeptu eta ezagupen maila ezagutzeko planifikatuko dira. 

 Garapenezko jarduerak: mota ezberdinetako jarduerak burutuko dira, hala nola, informazio bilketa, 

kontzeptua definitzea, identifikatzea eta erlazionatzea, eguneroko adibideak aztertzea, esperientziak 

burutzea, ondorioak aztertzea, lanak aurkeztea (idatziz nahiz ahoz) … 

 Sintesi jarduerak: ikasitakoa testuinguru ezberdinetan aplikatzea. 

 Unitatean zehar eta bukaeran zenbait jarduera ebaluaketarako erabiliko dira. 

 

 TESTU LIBURUA:  

ZUBIA-SANTILLANA 2 DBH Fisika eta Kimika” Liburu hau 

oinarria eta abiapuntu bezala erabiltzen da. 

 
 

Kontuan hartuko da Covid-19-ko pandemia dela eta , laborategiko praktikak ezin izango ditugula egin. Horren ordez, 

egoera hau pasa arte, gelan gaitegi ofizialarekin jarraituko dugula. Talde lanak ezin izango dira egin. Sentsibilizazio 

berezia edukiko da ikasleekin, baldintzak ez baitira hoberenak. Afektibotasunari garrantzia emango zaio laguntza 

berezia emanez. 

 

Konfinatuta dagoen ikaslegoarekin meet eta classroomen bidez komunikatuko gara.  

 

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]. 

 

 

TRESNAK:  

a) Ikasleen behaketa zuzena: lanarekiko 

interesa, lan taldeetan parte hartzea, 

ikaskideekin erlazioa, etxeko lanak egitea, 

klasean lanak egitea eta bukatzea … 

b) Ikaste-jarduerak: idatzizko lanak 

(monografikoak, laborategiko txostenak …) 

eta azaldutakoak. Laborategiko 

esperientziak, gelako koadernoa 

c) Kontrol txikiak ikaste maila detektatzeko 

d) Azterketak (ebaluazio bakoitzean bat baino 

gehiago egingo dira eta hauetan teoria, 

ariketak, laborategian egindako praktikak eta 

egindako beste ekintzetan zerikusia duten 

galderak egingo dira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebaluazio bakoitzaren  nota  a) eta b) atalek batera %25 

eta c) eta d) atalek batera %75 osatuko dute. 

 

Aurtengoan, eskolako hizkuntza-normalkuntzarako 

proiektuan parte hartuko dugu eta azterketetan 

euskararen erabileran ,akats ortografikoen zuzenketak 

egingo ditugu; azterketa bakoitzean gehienez 0,5 puntu 

kendu ahal izango zaio ikasleari. 

 

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. Laguntza berezia behar badu, laguntzako irakaslea sartuko da gelara, laguntza berezi hori emateko 

edo kasuan kasuko laguntza irakaslearekin bakarkako laguntza jasoko du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 


