
 

ANEXO I 
ARLOAREN EDO IRAKASGAIAREN URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

EGITEKO TXANTILOIA 
 

 

Urteko/ikasmailako programazio didaktikoa 
 

ikastetxea: 

centro: 
ARALAR BHI 

kodea: 

código: 
012951 

etapa: 

etapa: 
DBH 

zikloa/maila: 

ciclo/nivel: 
3. maila 

arloa/irakasgaia: 

área / materia: 
BIOLOGIA 

osatutako arloak/irakasgaiak 

áreas/materias integradas 
Euskera, matematika eta informatika  

diziplina barruko oinarrizko 

konpetentzia elkartuak 

competencias disciplinares 

básicas asociadas 

G1.-  Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia 

G2.-  Matematikarako konpetentzia. 

G3.-  Zientziarako konpetentzia. 

G4.-  Teknologiarako konpetentzia. 

G5.-  Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia. 

G6.-  Arterako konpetentzia. 

G7.-  Konpetentzia motorra. 

irakasleak: 

profesorado: 

Gema Mugica 

Matematika, biologia eta tutorea 

naiz. 

ikasturtea: 

curso: 
2022-2023 

 

Zeharkako konpetentziak: 

 

G8.-  Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia 
 
G9.- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: ikasteko eta lan egiteko ohitura, ikasteko 
estrategiak, eta ikasitakoa mobilizatzea eta beste testuinguru eta egoera batzuetara 
eramatea, norbera ikaskuntza modu autonomoan antolatzeko. 
 
G10.- Elkarbizitzarako konpetentzia: pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan 
elkarrekikotasunez hartzea, eta norberari aitortutako eskubideak eta betebeharrak besteri 
aitortzea, norberaren zein gure ongirako. 
 
G11.- Ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia: ekimena izatea eta ekite-prozesua 
erabakitasunez, eraginkortasunez kudeatzea testuinguru eta egoera pertsonal, sozial, 
akademiko eta lanekoetan, ekintza bihurtzeko. 

 
G12.- Izaten ikasteko konpetentzia: Bizitzan zehar agertzen diren sentimendu, pentsamendu 
eta ekintza pertsona googeta egitea eta haiek sendotzea edo egokitzea, haien gaineko 
balorazioaren arabera, bere burua etengabe hobetuz pertsona osorik errealizatzeko. 

 

mailto:gmugica@aralar-bhi.com


 
 

 

 



 

 



 

 
helburuak  ebaluazio-irizpideak 



  

Gai izan behar du kontzentratua egotea eta adi, 
talde-laneko zein bakarkako jardueretan. 
 
Gai izan behar du talde lanetan parte hartzea 
jardueretan eta emandako epe barruan 
aurkeztea. 
 
Talde lanean duen rola betetzea eta laguntza 
eskaintzea behar dutenei. (azalpenak emanez, 
falta den materiala utziz, ekarri beharrezko 
materialak ekarriz ) 
 

Gizakiaren organismoari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, norberaren gorputzaren 
funtzionamendua nahiz osasuntsu egotea 
ahalbidetzen duten baldintzak azalduz, horren 
bidez osasuna zaintzeko ohiturak garatzeko 
eta norberaren nahiz komunitatearen 
ongizatea hobetzeko. 

-Ea hiztegi zientifikoa zuzen 
erabiltzen duen, bere mailarako 
egokia den testuinguru zehatz batean 
adierazpenak egiten dituen  

- Ikasitako gaiei buruzko deskribapen, 
azalpen eta argudiatzeak egiten ditu, 
hizkuntza zientifikoa zuzen erabiliz eta 
adierazpenak zuzen eta txukun egiteko 
ahalegina egiten du.  

-Ea osasun eta gaixotasun kontzeptuen 
esanahiak oinarri hartuta haiek 
baldintzatzen dituzten faktoreak 
identifikatzen dituen.  

-Ea balioesten duen ohitura eta bizi-
estilo osasungarriak izatearen 
garrantzia, nutrizioan parte hartzen 
duten organoek, aparatuek eta 
sistemek behar bezala funtziona 
dezaten, eta ea adibideen eta egoera 
praktikoen bidez azaltzen duen.  

- Nutrizioan izaten dituen oinarrizko 
prozesuak azaltzea, parte hartzen 
duten aparatuen eta organoen 
funtzioak deskribatzea, bai eta 
aparatu eta organo horien arteko 
harremanak ere (digestio aparatua, 
arnas aparatua, iraitz aparatua, 
zirkulazio aparatua).  

Laborategiko oinarrizko 
materiala eta tresnak 
identifikatzen ditu eta badaki nola 
erabili esperientziak egiteko, 
segurtasun arauak errespetatuz 
eta prebentziorako jarrerak eta 
neurriak identifikatuz.  



-Ikerketa lan txikiak diseinatzen ditu 
ikasketako gairen bati buruz, metodo 
zientifikoa eta IKTak erabiliz 
informazioa bilatu eta hautatzeko eta 
ondorioa ateratzeko  

-Behaketak, datuak eta emaitzak modu 
antolatu eta zehatzean erregistratzen 
ditu eta ahoz zein idatziz jakinarazten 
ditu eskemak, grafikoak, taulak eta 
adierazpide matematikoak erabiliz.  

 

 

 

  



 

Gai zientifikoei buruzko informazioa lortzea zenbait iturritatik, barnean hartuta informazioaren 

teknologiak, kontuan hartuta gai zientifikoei buruzko lanak funtsatzeko eta bideratzeko 

baliagarritasuna, eta gai horiei buruz nork bere jarrerak hartzea, funtsatuta eta ikuspegi kritikoz 

 

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. ikas- egoera  

 

    Kontsumobide. Dieta orekatua eta etiketek diotena 

● 2. ikas-egoera 
 

  Kontsumobide. Erosketak egitera goaz eta etxeko ekonomia 

● 3. ikas-egoera 
 

   APQUA Proiektua. “Hondakinen kudeaketa” 

 

https://sites.google.com/leizaran.net/biologia-geologia-3-dbh/orri-nagusia  

 

 

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

moduren batera antolatuta…]. 

 

 
- 1. unitate didaktikoa / ANTOLAMENDU MAILAK 

Atomoa, molekula, zelula, ehuna, organoa, sistema eta aparatua, organismoa 
 

- 2. unitate didaktikoa / GIZA ELIKADURA 
Elikadura eta mantenugaiak 
Dieta osasungarriak 
Elikadurarekin lotutako gaixotasunak 
Elikaduraren kontserbazioa 
 

- 3. unitate didaktikoa / DIGESTIO APARATUA ETA ARNAS APARATUA 
                Digestio eta arnas aparatuaren anatomia 

                Digestio eta arnas aparatuaren funtzionamendua 

                Digestio aparatuko eta arnas aparatuko gaixotasunak 

 

- 4. unitate didaktikoa / ZIRKULAZIO ETA IRAITZ APARATUAK 
               Odol zirkulazioa eta zirkulazio aparatuko gaixotasunak 
               Iraitz aparatua eta iraitz aparatuko gaixotasunak 

 
5. unitate didaktikoa / NERBIO SISTEMA ETA SISTEMA ENDOKRINOA 

                Nerbio sistemako zelulak eta funtzionamendua 

                Sistema endokrinoaren funtzionamendua 

                Gaixotasunak 

                 

 

 

https://sites.google.com/leizaran.net/biologia-geologia-3-dbh/orri-nagusia


 

- 6. unitate didaktikoa / ZENTZUMENAK ETA LOKOMOZIO APARATUA 
Ikusmena, entzumena, usaimena, dastamena eta ukimena 
Lokomozio aparatua 
Eskeleto sistema 
Gihar sistema 
 

- 7. unitate didaktikoa /GIZA UGALKETA 
                Emakumezkoen eta gizonezkoen ugaltze aparatuak 
                Ernalketa,  haurdunaldia eta erditzea 
                Antzutasuna eta lagundutako teknikak  
                Metodo antikontzeptiboak 
                Gaixotasunak 
                                 
 

- 8. unitate didaktikoa / OSASUNA eta GAIXOTASUNAK 
                Gaixotasun infekziosoak 

                Gorputzaren defentsak 

                Tratamenduak 

-  

- 9. unitate didaktikoa / HONDAKINEN KUDEAKETA 
 

 
DENBORA TARTEAK: (ASTEAN BI ORDUKO JAKINTZAGAIA DA BIOLOGIA) 

 

 

 

1 EBALUAKETA 2 EBALUAKETA 3 EBALUAKETA 

Irailaren 12tik - azaroaren 30ra 
 
GIZA ANTOLAMENDU MAILAK 
(8 ordu) 
GIZA ELIKADURA ( 7 ordu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTSUMOBIDE(3 ordu) 
PLANETAK (5 ordu) 
  
 
GUZTIRA:  23 ORDU 

Abenduaren 1etik 
martxoaren 22ra 
 
DIGESTIO ETA ARNAS 
APARATUA  (6  ordu) 
ZIRKULAZIO ETA IRAITZ 
APARATUA  (5 ordu) 
NERBIO SISTEMA ETA 
SISTEMA ENDOKRINOA 
( 6 ordu) 
ZENTZUMENAK ETA 
LOKOMOZIO APARATUA 
(5ordu) 
 
 
KONTSUMOBIDE (3 ordu)  
 
 
GUZTIRA: 25  ORDU  

Martxoaren 23tik Ekainaren 17ra 
 
GIZA UGALKETA 
(7 ordu) 
OSASUNA ETA GAIXOTASUNAK 
(3 ordu) 
HONDAKINEN KUDEAKETA (10 
ordu) 
 
 
 
 
 
 
 
PROIEKTUA: Apqua 
 
 
GUZTIRA: 20  ORDU 

 

 

 

 

 

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

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



 

 

Irakasleak kontzeptuak eta proze durak LABUR azalduko ditu, eta horiei dagokien ariketak 
PROPOSATU. Elkarlanean nahiz bakarka. ARIKETA BATZUK MINIMOTZAT JOKO DIRA. Irakasleak 
bideratzaile lanak egingo ditu ikasle bakoitzarekin topatutako eragozpenak gainditzen 
laguntzeko.  
 
IK/KI (ikasteko kooperatu eta kooperatzen ikasi) metodologia erabiliko dugu, aniztasunari 
ahalik eta hoberen erantzuteko, balioak lantzeko eta oinarrizko konpetentziak 
garatzeko(ikasten ikasteko, hitzezko komunikaziorako eta digitalerako, elkarbizitzarako, 
ekimenerako eta ekintzailetasunerako…konpetentziak) Egitura kooperatiboak erabiliko dira 
jarduerak egiteko: irakurketa partekatua, orri birakaria, arkatzak erdira, 1-2-4, hiru minutuko 
geldialdia, zenbakia, buruhausgarria … Talde-planak egingo ditugu.  
 
 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK: 

Erabiliko den materiala: Zubia argitaletxeko Biologia eta Geologia liburu egokitua. 

Classrooma erabiliko dugu. 
Interneten dauden helbide eta bideo ugari ibiliko ditugu: 
https://sites.google.com/leizaran.net/biologia-geologia-3-dbh/orri-nagusia  
Super size me: https://youtu.be/gOS-Uo0jEKQ  
http://www.apqua.org/es/programa-escolar/modulos-secundaria  
https://sites.google.com/site/zientziagela/  
 
https://sites.google.com/a/burdinibarrabhi.net/biologia-mintegia/3o-eso-3-
dbh/unitateak/nutrizioa  
 

https://issuu.com/lauro2030agenda/docs/biogeo3_programaziolaburtua_2021-2022  

 

  

https://sites.google.com/leizaran.net/biologia-geologia-3-dbh/orri-nagusia
https://youtu.be/gOS-Uo0jEKQ
http://www.apqua.org/es/programa-escolar/modulos-secundaria
https://sites.google.com/site/zientziagela/
https://sites.google.com/a/burdinibarrabhi.net/biologia-mintegia/3o-eso-3-dbh/unitateak/nutrizioa
https://sites.google.com/a/burdinibarrabhi.net/biologia-mintegia/3o-eso-3-dbh/unitateak/nutrizioa
https://issuu.com/lauro2030agenda/docs/biogeo3_programaziolaburtua_2021-2022


EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko 

probak, galdetegiak, banakako eta taldeko 

lanak, behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, 

ikasgelako koadernoa, portfolioa, kontratu 

didaktikoa…] 

 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide 

bakoitzaren pisua eta balioa] 

 

 

Koadernoa, kontrolak, etxeko lanak, gelako 
jarrera (bai ikasleekiko, bai irakasleekiko), 
bakarkako lanak. 

Ebaluatzeko garaian, kontutan hartuko da: 
 
- Gai bakoitza biribilduko duen 

aurkezpenak  %60  
- Bakarkako lanak  %20 
- Klaseko eguneroko lana-jarrera eta 

besteekiko errespetua % 10 
- Proiektuak (lan taldeko txosten eta 

aurkezpenek) %10 
 
 

Ortografia: Akats ortografiko bakoitza 0,1 
puntuz gutxituko da (guztira gehienez puntu 
negatibo bat osatu arte) 
 
 

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

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

sistema...]. 

 

 

Ebaluaketa gainditzen ez duen ikasleari entregatu ez dituen lanak egin araziko zaizkio. 
Hurrengo ebaluaketan zehar izango du aukera suspenditu duena errekuperatzeko. 
Ekainaren hasieran ez duela ikasgaia menperatuko ikusten bada ikasturtean izan duen jarreraren 
behaketa izango du pisu gehiena ikasgaia gainditu ahal izateko. 
 

 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

Ikasle talde hau LH 6. mailan zeudela Coronobirusa etorri zen. Zailtasunak dituzte eta batzuk 
konzentratzeko handiak somatu ditugu. Beraz programazio zabalik geratzen da eta agian erreztera jo 
beharko dugu. 
Datorren ikasturtean irakasle berdinak emango du arlo hau eta honek lagunduko du jarraipen zehatzagoa 
egiten 
Beraz ikusten badut denbora gehiago behar dudala datorren ikasturterako utzi beharko dut gaiaren bat. 
 

 

 

 


