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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.-Metodologia zientifikoak dituen etapak ezagutzea. Hots: 
behaketa, arazoak planteatzea, eztabaidatzea, hipotesiak 
formulatzea, kontrastatzea, esperimentatzea, emaitzen berri 
ematea, etab., fenomeno naturalak hobeto ulertzeko, eta 
horiek aztertzeak sortzen dituen arazoak gainditzeko. K1-K2-
K3-K4-K5-K7-K8-K9. 
  
2. Problemak ebaztea eta ikerketa txikiak egitea, bakarka 
nahiz taldean, zientzien prozedurekin koherentzia duten 
estrategiak erabiliz. Horretarako, estrategia hauek erabiliko 
dira, besteak beste: argibide hipotesiak egitea, datuak lortzea 
eta datu horietatik emaitzak eta ondorioak ateratzea, iritziak 
eman ahal izateko. Iritzi hutsak froga jakin batzuetan 
oinarritutako ebidentzietatik bereiziko dira horrela, 
testuinguruan jarrita lantzeko interes pertsonaleko edo 
sozialeko egoera errealak, eta erabaki arduratsuak hartu ahal 
izateko. K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K8-K9 
 
3. Informazioa lortzea gai zientifikoei buruz, hainbat iturri 
erabiliz besteak beste, informazio eta komunikazio 
teknologiak, eta informazio hori erabiltzea. Informazioa 
erabiltzeko, edukia baloratuko da, eta gai zientifikoei buruzko 
lanak oinarritzeko eta orientatzeko eta gai horietaz jarrera 

1. Gidoi bat oinarri hartuta, ikerketak, laborategiko 

praktikak edo landa-azterketak egitea, lan 

zientifikoaren berezko metodologia eta estrategiak 

aplikatuz, eta haien garapena balioestea eta 

emaitzak interpretatzea. 

2. Hiztegi zientifikoa zuzen erabiltzea, bere 

mailarako egokia den testuinguru zehatz batean 

adierazpenak egitean.  

3. Bere iritzia eratzea, adierazpenak zehaztasunez 

egitea, eta problema-egoerei buruzko argudioak 

ematea, informazio zientifikoa bilatuz, hautatuz eta 

interpretatuz. 

4. Laborategiko oinarrizko materiala hautatu eta 

sailkatzea, eta behar bezala erabiltzea.  

5. Ideia zientifikoak aurrerapen teknologikoekin eta 

beste arlo batzuekin lotzea, eta ohartzea bizi-

kalitatearen hobekuntza dakartela.  



pertsonal kritiko eta oinarrituak hartzeko balio duten 
aztertuko da.K1-K2-K3-K4-K5-K7-K9 
  
4. Unibertsoaren, galaxien eta izarren jatorriari buruzko eredu 
nagusiak deskribatzea. Eguzki sistemaren ezaugarriak eta 
haren osagaiak (Eguzkia, planetak, sateliteak, asteroideak, 
kometak eta meteoritoak) ezagutzea.K1-K2-K4-K5-K7-K8-K9 
  
5. Lurraren, Ilargiaren eta Eguzkiaren mugimenduak 
ezagutzea eta beraiek behatuz (eguna eta gaua, urtaroak): 
mugimendu horien eta izaki bizidunen arteko loturak ulertzea. 
Lur planetaren ezaugarri nagusiak ezagutzea eta 
identifikatzea: geosfera, atmosfera, hidrosfera eta biosfera. 
K1-K2-K4-K5-K7-K8-K9 
 
6. Mineralak eta harriak bereiztea, propietate eta ezaugarriak 
ezagutzea eta beraien baliagarritasuna baloratzea eta 
aitortzea. K1-K2-K4-K5-K7-K9 
 
7. Atmosfera, atmosferaren konposizioa eta egitura, berotegi 
efektua, kutsadura atmosferikoa... ezagutzea eta izaki 
bizidunentzat atmosferak duen garrantziaz jabetzea. K1-K2-
K4-K5-K7-K8-K9. 
 
8. Hidrosfera zer den jakitea. Urak Lurrean azaltzen den 
egoeretan bereizi eta identifikatzea: solido, likido eta gas 
egoerak. Ur geza eta ur gaziak izaki bizidunentzako duten 
garrantziaz jabetzea eta gizakien jarduerak ur horietan duen 
eraginaz jabetzea eta kritikoa azaltzea K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-
K8-K9 
 
9. Biosfera bizidun guztien multzotzat ezagutzea. Zelula izaki 
bizidunen oinarrizko unitate gisa identifikatzea. Animalien eta 
landareen zelula prokarioto eta eukariotoen oinarrizko 
ezaugarriak ezagutzea eta banako zelulabakarrak eta 
zelulaniztunak identifikatzea. Baita ere bizi funtzioak: 
nutrizioa, erlazioa eta ugalketa direla, eta zaki bizidunak 
sailkatzeko irizpideak ezagutzea.K1-K2-K3-K4-K5-K6-K7-K9  
 
10. Izaki bizidunen erreinuak (Moneroak, Protistoak, 
Onddoak, Landareak eta Animaliak) ezagutzea eta bereiztea, 
berauen bizi funtzio nagusiak: nutrizioa, erlazioa eta ugalketa, 
nola betetzen dituzten ezagutzea, ezaugarri anatomiko eta 
fisiologikoak identifikatzea, adibideak baliatuz, eta euren 
garrantziaz baliabide iturri gisa jabetuz.K1-K2-K3-K4-K5-K6-
K7-K9 

6. Eguzki-sistemaren egitura aztertzea eta hartan 

Lurrak duen kokapena zehaztea.  

7. Lurraren, Ilargiaren eta Eguzkiaren higiduren 

ezaugarriak deskribatzea, eta urtaroekin, 

egunarekin eta gauarekin, eklipseekin eta mareekin 

lotzea. 

8. Atmosferako arazoei buruz ikertzea, hala nola 

kutsadurari eta haren ondorioei buruz, informazioa 

bilduz, eta irtenbidea bilatzeko neurriak 

proposatzea.  

9. Urarekin lotutako arazoei eta uraren erabilera 

jasangarriari buruz ikertzea, informazioa bilduz, eta 

irtenbidea bilatzeko neurriak proposatzea.  

10. Lurrean eta inguruan ohikoenak diren mineralen 

eta arroken propietateak eta ezaugarriak bereiztea 

eta sailkatzea, identifikatzeko gako soil batzuk 

erabiliz, eta zer aplikazio nagusi dituzten jakitea. 

11. Izaki bizidun guztien funtzio komunak 

deskribatzea, eta jakitea izaki bizidunak zelulez 

osatuta daudela eta egiten dituzten bizi-funtzioek 

materia bizigabetik bereizten dituztela. 

12. Izaki bizidunak sailkatzeko irizpideak aplikatzea, 

gako dikotomikoak edo beste bitarteko batzuk 

erabiliz, eta organismo ezagunenak dagokien talde 

taxonomikoarekin lotzea. 

13. Biodibertsitatearen garrantziaz jabetzea, bere 

hurbileko ingurunean ikerketa soilak eginez, eta 

aintzat hartzea desagertzeko arriskuan dauden 

espezieak babesteko beharra. 

 

Iturria: Heziberri 2020 curriculum orientatzailea (463 

- 466 or.) 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/inn_heziberri_dec_curriculares/eu_def/adjuntos/OH_curriculumosoa.pdf


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 / Situación problema 1 

Herriko eraikinak zein arroka motaz eginak daude?  
 

 

● 2. arazo egoera / Situación problema 2 

Garatzen ari gara 

 

 

● 3. arazo egoera / Situación problema 3 

Garatzen ari gara 

 

 

● … 
 

 

 

 

 

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. unitate didaktikoa / Unidad didáctica 2 
2. egoera arazoa garatzen du / Desarrolla la 2ª situación 

Herriko eraikinak zein arroka motaz eginak daude? 
 

- 3. unitate didaktikoa / Unidad didáctica 3 
3. egoera arazoa garatzen du / Desarrolla la 3ª situación 

Garatzen ari gara 

 

 

 

 

 

 

 

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]. 

 



2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

ordu 1. ebaluazioa 
or
du 

2. ebaluazioa 
or
du 

3. ebaluazioa 

12 

 
 

12 
 
 

10 

1.- Lurra Unibertsoan  
(1. Unitatea) 
 
2.- Geosfera  
(2. Unitatea) 

       
3.- Atmosfera 
(3. Unitatea) 
 
 

 

9 

 
 

 

12 
 

 
12 

4.- Hidrosfera 
(4. Unitatea) 
 
5.- Biosfera 
(5. Unitatea) 
 
6.- Moneroak, Protistoak, 
Onddoak 
(6. Unitatea) 
 
 

 
 

12 
 
 

4 
 
 
 
 

10 

7. Landareak (7. 
unitatea). 
 
8.-Animalia ornogabeak. 
(8. Unitatea)  
 
9.- Animalia ornodunak  
(9. Unitatea). 
 

 

Biologia-geologiaren 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 erreztasunak ematea. 
● Ikasleengan buru-ekintza eragitea. 
● 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, eztabaida-
saioak eta talde handian egindako azalpenak ere. Jorratu beharreko arazoak kontuan hartuz, proposatzen 
diren kasurik gehienak oso lotuta daude ikasleen benetako bizitzarekin. 
Ikaskuntza estrategia ezberdinak erabiltzen ditut ikaslearen ezagutzen eraikuntzan laguntzeko: 

● Estrategi espositiboak, egitea. 
● Araketazko estrategiak edo ikerketazkoak, ikasleari ezagutza eraiki gabe aurkezten zaionean eta 

honek baliabide ezberdinak direla medio ezagutza eraikitzen duenean. Adibidez, informazioa aurkitu, 
jaso, elaboratu… edota esperientziak burutu. 

● Arazo egoera batetik abiatuta, baliabide desberdinak erabiltzea ikaslearen konpetentziak jorratzeko.  
 

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

● Sarrera-motibaziozko eta hasierako ebaluazioa egiteko jarduerak: helburua ikaslea motibatzea 
da eta bere ezagupen maila ezagutzea. Ikasleari unitatearekin Portu nahi ditugun helburuak 
aurkeztuko zaizkio eta baita edukinak ere. Zenbait jarduera ikasleen aurrekontzeptu eta ezagupen 
maila ezagutzeko planifikatuko dira. Hainbat gaitan, egoera batetik abiatuta, garatuko da gaia. 

● 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. 

 
 

Baliabideak: 
● Beharrezkotzat joaz gero editorial desberdinetako testu liburuak (Giltza-edebe, Oxford, Erein…) eta 

material osagarriak (fotokopien bitartez) 
● Biologia eta Geología. DBH 1 (Ed. Zubia-Santillana) 



● https://classroom.google.com/h?hl=es 
● www.berde-berdea.net  
●  www.naturgaia.net     
● www.saretik.net/agrega/santillana 
● http://alaitznatura.wikispaces.com/Hasiera+orria 
● http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/1eso/1.htm 
● http://elearning8.hezkuntza.net/012966/course/view.php?id=29&lang=es 
● http://www.igme.es/museo/didactica/geaRocas.htm 
● https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/ 
● http://www.ekigunea.eus/eu/edukia/dbh1/natura 
● http://www.e-vocacion.es/ 
●  

 
● Informazio iturri desberdinen erabilera: egunkariak, aldizkariak, liburuak, Internet. 
● Informatika gela, bideo gela.. drive, classroom 
● Bideoak, CDak, pelikulak….  
● Unibertsoa eta Lurra 
● https://www.youtube.com/watch?v=3ihDyBTZsYE 
● https://www.youtube.com/watch?v=mDhRjsNoB7Y 
● http://www.slideshare.net/agorria/1-lur-planeta 
● Atmosfera 
● https://www.youtube.com/watch?v=y-Mc2g96TTk&t=3s 
● https://www.youtube.com/watch?v=3wUzs-WDZus&t=8s 
● http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/008_mapatiempotest.html 
● Hidrosfera 
● https://www.youtube.com/playlist?list=PLgkqQOfW22mmfdo70ZS_FDoGVmIJN-eMZ el sueño del 

agua 
● Harriak eta mineralak 
● http://www.tecnologialibredeconflicto.org/eu/que-es-tlc/   bideoa 15 ‘ alboan 
● https://www.youtube.com/watch?v=k8OqRghIekY 

Biodibertsitatea 

● https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0  
 

● Laborategia, laborategiko materiala… mikroskopio digitalak 
● ... 

 

EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko probak, 

galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, behaketa-eskalak, 

kontrol-zerrendak, ikasgelako koadernoa, portfolioa, 

kontratu didaktikoa…] 

 

Erabiliko diren tresna guztietan aukeratutako Lorpen 

Adierazleak neurtzeko zuzenduak izango dira: 

● Egunero koadernoan ariketak egingo dituzte eta 

zuzenduko dira 

● Gai bakoitzean galdetegiak egingo dira. 

 

● Gelan portaera eta parte hartzea  

 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide bakoitzaren pisua 

eta balioa] 

 

Gelako jokabideak 2/10 puntu balioko du (lan egitea, parte 
hartzea, besteekiko errespetoa).  
 
Eguneroko lana bi eratan neurtuko da: 

- Koadernoan egindako lanak (3 puntu) 
- Galdetegiak (5 puntu) 

 
Irakasleak denbora faltagatik ezingo balu koaderno guztien 
lana aztertu galdetegiek 8 puntu balioko dute.  
 

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

emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-sistema...]. 

https://classroom.google.com/h?hl=es
http://www.elkarrekin.org/elk/Santillana
http://www.saretik.net/agrega/santillana
http://alaitznatura.wikispaces.com/Hasiera+orria
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/1eso/1.htm
http://elearning8.hezkuntza.net/012966/course/view.php?id=29&lang=es
http://www.igme.es/museo/didactica/geaRocas.htm
https://sites.google.com/site/zientziahezkuntzaekimena/
http://www.ekigunea.eus/eu/edukia/dbh1/natura
http://www.e-vocacion.es/
https://www.youtube.com/watch?v=3ihDyBTZsYE
https://www.youtube.com/watch?v=mDhRjsNoB7Y
http://www.slideshare.net/agorria/1-lur-planeta
https://www.youtube.com/watch?v=y-Mc2g96TTk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=3wUzs-WDZus&t=8s
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/008_mapatiempotest.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgkqQOfW22mmfdo70ZS_FDoGVmIJN-eMZ
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/eu/que-es-tlc/
https://www.youtube.com/watch?v=k8OqRghIekY
https://www.youtube.com/watch?v=yYTYQAkziG0


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

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

Ebaluketatetan Lorpen Adierazle konkretu batera oinarrizko mailara iristen ez denean lorpen horretan maila hori 

lortzek jarduerak planifikatuko dira behar den maila hori lortu arte.  

 
Jarduera horiek indartzeko neurritzat har ditzakegu. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


