
 

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: 
DBH 

zikloa/maila: 

ciclo/nivel: 
3 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: 
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 

 Magnitude fisiko bakoitzari dagokion unitatea 
esleitzea eta neurrien izaera hurbilduaz jabetzea 
elkarrekin ulertzeko(K1,K8,K9,K10) 

 
 Eguneroko egoeretan lan zientifikoaren estrategiak 

erabiltzea, problemak planteatzea, hipotesiak 
formulatzea eta egiaztatzea, eta emaitzak 
interpretatzea, zientzialarien lan-prozedura erabil 
ahal izateko. (K1,K2,K8,K9,K10) 

 Materiaren izaera elektrikoa azaltzea atomoa 
egonkor eusten duten indarrak ulertu ahal izateko. 
(K1,K2,K9,) 

 
 Fenomeno naturalak fisikoak ala kimikoak diren 

jakitea, eta sailkatzea. 

 NS osatzen duten oinarrizko magnitudeak eta 
unitateak lotzea. 

 Zenbakizko emaitza dagokion neurketa-
unitatearekin batera adieraztea. 
 

 



 Materiaren  agregazio-egoerak  eta  egoera-
aldaketak  interpretatzen   jakitea materiaren teoria 
zinetiko-molekularra erabiliz fenomeno desberdinak 
azaltzeko. (K1,K2,K9,) 

 Materialak eta industrian zein naturan gertatzen 
diren transformazio-prozesuak sailkatzen ikastea 
ingurunea ezagutzeko. (K1,K9,K10) 

 Hizkuntza zientifikoaren berezko notazioa erabiltzea 
atomoak eta loturak deskribatzeko. (K1,K7,K9,K6) 

 Lehenengo eredu atomikoak deskribatzea eta haien 
bilakaeran zientziaren dinamikotasunari antzematea 
zientzia nola egiten den ulertzeko.. (K1,K2,K9,K6) 

 Oxidazio-zenbakiaren  kontzeptua  ulertu eta ikastea 
elementu desberdinak konposatuak sortzeko dituzte 
aukerak ulertzeko.. 

 Konposatu  ez-organiko  arruntenak  formulatzea    
eta  izendatzea kimikaren hizkuntzan ulertu ahal 
izateko. (K1,K2,K7,K9) 

 Erreakzio kimikoak substantzien bilakaera 
prozesuak gisan ulertzea gauzen izaera aldakorraz 
jabetzeko. (K1,K2,K8,K9,K10) 

 Erreakzio kimiko mota batzuk ikastea: erreketak, 
uraren elektrolisia, e.a., ingurunean identifikatu ahal 
izateko(K1,K2,K8,K9,K10) 

 Gizakiaren jarduerak sortutako ingurumen-arazoak 
deskribatzea haiei aurka egiteko beharraz 
jabetzeko. 

 Ohiko fenomeno elektrikoak sortzea eta 
interpretatzea, esperimentu soil batzuk eginez, 
karga elektrikoaren eredua oinarri hartuta, eta 
balioestea zer garrantzia duen elektrizitateak 
garapen zientifikoan eta teknologikoan eta 
pertsonen bizi-baldintzetan. (K1,K2,K8,K9,K10) 

 Ingurumen-arazoak eragile eta efektuekin 
erlazionatzea, konponbideen beharraz jabetzeko. 
(K1,K2,K6,K9,) 

 Agenda 21 programaren helburua eta ezaugarriak 
ezagutzea, antzeko programak baloratzeko. 
(K1,K2,K9,K6) 

 Laborategiko materialak, substantziak eta oinarrizko 
tresnak egoki erabiltzea eta laborategiko 
segurtasun-arauak betetzea, lana modu 

 seguru eta egokian egiten saiatzeko. 
(K1,K2,K9,K10) 

 Laborategiko segurtasun-arauak eta produktu 
kimikoetan ageri diren arrrisku-sinboloak ezagutzea, 
eta laborategiko materialak era egokian erabiltzea. 
(K1,K9) 

 Ahozkotasuna lantzea. (K5,K7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notazio zientifikoan emandako kantitateak era 
hamartarrera pasatzea, eta alderantzizko 
prozesua ere egitea. 

 Errorearen kontzeptua ulertzea. 

 Bereizmenaren, doitasunaren eta 
zehaztasunaren kontzeptuak bereiztea 

 Metodo zientifikoaren etapak identifikatzea. 

 Egoera-aldaketen izenak jakitea eta bakoitzaren 
ezaugarriak deskribatzea 

 Materiaren agregazio-egoerak eta egoera 
aldaketak teoria zinetiko-molekularraren 
ikuspegitik interpretatzea. 

 Substantzien disolbagarritasunean eta solidoek 
uretako disoluzio-abiaduran eragiten duten 
faktoreak arrazoitzea. 

 Elementuak eta konposatu kimikoak bereiztea. 

 Hainbat elementu kimikoak beren sinboloen 
bidez identifikatzea. 

 Protoien kopurua, neutroien kopurua, elektroien 
kopurua, zenbaki atomikoa eta masa-zenbakia 
elkarrekin erlazionatzea. 

 Isotopoak beren masa-zenbakiarekin, zenbaki 
atomikoarekin eta sinbolo kimikoarekin idaztea. 

 Elementuen konfigurazio elektronikoak idaztea, 
eta antzeko portaera kimikoa izango duten ala ez 
arrazoitzea. 

 Konposatu kimikoen formulak, molekularrak 
nahiz enpirikoak izan, zuzen interpretatzea. 

 Konposatu bitarren formulak eta izenak idaztea 

 Erreakzio kimikoetako erreaktiboak eta 
produktuak identifikatzea eta bereiztea. 

 Ekuazio kimiko errazak idaztea, doitzea eta 
interpretatzea 

 Ohiko fenomeno elektrikoak sortzea eta 
interpretatzea, esperimentu soil batzuk 
eginez,karga elektrikoaren eredua oinarri hartuta, 
eta balioestea zer garrantzia duen elektrizitateak 
garapen zientifikoan eta teknologikoan eta 
pertsonen bizi-baldintzetan. 

 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 / 

 
● NOLA EZAGUTU ETA IKUSI, IKUSTEZINA DENA?  CERN- Ezagutzen   

 

 
- Zertaz dago osatuta unibertsoa? 
- Zertaz dago osatuta materia? 
- Zerez dago osatua atomoa? 
- Zer dago atomoaren nukleoaren barruan? 
- Nola jakin dezakegu ikusi gabe materia zertaz dagoen eginda? 
- Zer da CERN? 
- Zer esperimentatzen da bertan? 
- Zer da LHC? 
- Zer dira ATLAS; ALICE; CMS detektagailuak?Nola funtzionatzen dute? 
- Zertarako esperimentu horiek egiteko hainbeste dirua? 
- Zertarako Bildu ziren europar batasuneko herrialdeak CERN osatzeko? 
- Zer egin bertan sortutako teknologia berriekin  Konpartitu? Aberastu? 
- Diseinatu eta egin muoiak detektatzeko gailu 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…]. 

2 EDUKIEN SEKUENTZIA 

ORD. 1, ebaluazioa ORD. 2. ebaluazioa ORD. 3. ebaluazioa 

12 
 
 
 
 
 

14 
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 ZIENTZIA ETA NEURKETAK 

 

 

GASAK ETA DISOLUZIOAK 

 

 

ATOMOA 

 

10 

6 

 

12 
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 ATOMOA  

ARAZO EGOERA (Nola ikusi ikustezina? 

CERN ezagutzen) 

 

ELEMENTUAK ETA KONPOSATUAK 

 

 

ERREAKZIO KIMIKOAK 
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10 
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   ERREAKZIO KIMIKOAK 

 INDAR ELEKTRIKOAK ETA 

MAGNETIKOAK 

 

ELEKTRIZITATEA ETA 

ELEKTRONIKA 

  

ZENTRAL ELEKTRIKOAK 

 

 

 

 

 

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 testu liburuan oinarrituko diren azalpenak emanez. Gaiaren 

ideiak bereganatzen laguntzeko, eskemak, ariketak eta galderak egingo zaizkie. Praktikak taldeka egingo dira eta gai bakoitzeko 

praktika bat egitea aurreikusita dago. 

Laborategiko praktikak ere kontuan hartuko dira, beti ere jarrera egokia azaldu beharko dute. Besteak beste, segurtasun etiketen 

ezagutu, produktu eta laborategiko materiala erabili, mikroskopio digitalak erabili eta sentsoreen erabilpena bultzatu. 

 

 

 

 



TESTU LIBURUA:FISIKA ETA KIMIKA Ikertu saila 

EDITORIALA: ZUBIA-SANTILLANA 

Klasean testu liburua irakurri, komentatu eta ideia nagusiak azpimarratu egingo ditugu. Ondoren, ikasleek atal bakoitzean 

agertzen diren galderak erantzungo dituzte, batzuk gelan eta beste batzuk etxean. Zuzenketa guztien artean egingo dugu. 

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 (%80). Guzti horien batezbestekoa egingo da 

 

 

 

 

 

 

 

Etxeko lanak, klaseko lanak, koadernoa, ikaskide, 

irakaslearekiko 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 

 

 

 

 

 

 

 


