
 

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: 
 

etapa: 

etapa: 
BIGARREN HEZKUNTZA 

zikloa/maila: 

ciclo/nivel: 
DBH-4 

arloa/irakasgaia: 

área / materia: 
BALIO ETIKOAK 

osatutako arloak/irakasgaiak 

áreas/materias integradas 
 

diziplina barruko oinarrizko 

konpetentzia elkartuak 

competencias disciplinares 

básicas asociadas 

KONPETENTZIA SOZIAL ETA ZIBIKOA 

irakasleak: 

profesorado: 

INES HERRERO 

JOKIN AIZPURU IRAZUSTA 

 

ikasturtea: 

curso: 
2022-23 

 

Zeharkako konpetentziak / Competencias transversales: 

 

1. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia. (HDKK) 

2. Ikasten eta pentsatzen ikastekoa (IPIK) 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia (EK) 
4. Ekimen eta espiritu ekintzailerakoa (EEK) 
5. Norbera izaten ikasteko konpetentzia (IIK) 

 

 

helburuak  

objetivos 

ebaluazio-irizpideak 

criterios de evaluación 

 

-Filosofia morala edo etika zer den azaltzea. 

 

-Sare-sozialen erabilpena eta arriskuak 

ikustaraztea. 

 

-Bullying-a eta ziberbullyin-a jorratzea. 

 

● Balio etikoek pertsonen arteko 
bidezko eta errespetuzko harremanak 
lortzeko duten garrantzia justifikatzen 
du.  

●  

● Sarearen bidezko jazarpen eta eraso 
modu batzuk deskribatzen ditu.  



-Interneten bidez, informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiak eremu 

pribatuan sartuz erabiltzeak dakartzan 

arriskuak azaltzea. 

-Pertsonen arteko harremanetan, pertsonen 

duintasuna errespetatzea funtsezko 

printzipio morala dela onartzea. 

 

-Pertsonen eta animalien eskubideez 

jardutea. 

 

-Dilema moralak ekar ditzaketen 

medikuntza- eta bioteknologia-aurrerapen 

batzuen berri izatea. 

 

-Dilema moralak azaltzea eta egoera 

ezberdinetan zer egin genezakeen  

eztabaidatzea. 

 

●  

● €Ciberbullyngaren arrisku eta 
ondorioak aztertzen eta balioesten 
ditu.  

● Pertsonaren duintasuna balioesten 
du, izaki autonomoa den heinean, 
"izaki morala" bihurtuta.  

●  

● Ikaskideekin komunikatzeko 
errespetuzko trebetasunak baliatzen 
ditu.  

● Pribatutasuna zer den badaki eta 
onartu egiten du, duintasun 
pertsonalaren adierazpena den 
heinean.  

● Ikaskideekin eztabaidatzen du, 
egindako hautaketak argudiatuz.  

●  

● Gizarte- eta kultura-inguruneak 
pertsonaren garapen moralean duen 
eragina deskribatu eta balioesten du, 
gizarte-eragileek betetzen duten 
zeregina aztertuz.  

 

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.  "SARE-SOZIALAK ETA HAUEN ARRISKUAK " 

 

Internet sarea, oinarrizko beharra bihurtu da gaur egungo gure bizimoduan. Teknologia berriak gure 

bizitzaren zati garrantzitsu bilakatu dira. Hauen eraginez, gure harremantzeko modua ere aldatu da. 

Gaur egun, gailu ezberdinak erabiliz osatzen dugu, zuzeneko harremana.  Bizi ahalko zinateke sare-

sozial horiek gabe? Internet gabe? Sare-sozialetan zure pribatutasuna gordetzen duzu ala ez? Ze eragin 

izan ditzake publiko jartzeak zure datu pribatuak? 

 

● 2. arazo egoera / Situación problema   " BULLING-A ETA ZIBERBULLING-A" 
 

Eskoletan bulling eta ziberbulling kasuak egoten dira eta ikasle batzuek izugarri sufritzen dute. Egoera 

larri hau isilean gordetzeak arazoa handitzen du. Zer egin dezakegu tratu-onaren alde?  Prebentzioan 

edo kontzientzia mailan nahikoa lantzen al dugu gai hau? 

 

● 3. arazo egoera / Situación problema 2  "ANIMALIEN ETA PERTSONEN ESKUBIDEAK" 
 



Animalien eta pertsonen eskubideak: Animaliek ba al dute eskubiderik? Eta baldin badituzte, betetzen 

al dira? Pertsona guztiek eskubide berak al dituzte?  Izan beharko genituzke pertsona guztiek eskubide 

berberak? Eta animaliek eta pertsonek, eskubide berak izan beharko lituzkete? 

 

●  
● 4. arazo egoera/.  "DILEMA MORALAK. ZER EGINGO ZENUKE....?" 

 

● Erabaki moralak hartzea ez da batere erraza izaten. Zer dagoen ongi eta zer ez erabakitzea, 
edo zein den erabaki egokiena kasu bakoitzean aztertzea ez da inolaz ere erraza.  

●   Zer da morala? Guztiok al dugu moral berdina?  
●  
● 5. arazo egoera. KULTURARTEKOTASUNA. 

 

 

 

 

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…]. 

 
- 1. unitate didaktikoa / Unidad didáctica 1 

1. egoera arazoa garatzen du / Desarrolla la 1ª situación 

 

LEHEN EBALUAZIOA 

 

1.UNITATE DIDAKTIKOA:  SARE SOZIALAK ETA HAUEN ARRISKUAK 

-Sare-sozialen erabilpena eta haien arriskuak. (3 ordu) 

-Informazio pribatua / publikoa  ( 2 ordu) 

-Bizi ahalko zenuke sare-soialik gabe? Internet gabe? ( 2 ordu) 

 

 

- 2. unitate didaktikoa / Unidad didáctica 2 .    ZIBERBULLYING-A ETA BULLING-A 
-  

- LEHEN EBALUAZIOA 
-  

- Zer da bullying-a? Eta ziberbullying-a? (2 ordu) 

-The cyberbully pelicula ikusi. ( 2 ordu) 

-Galdetegia ( 1 ordu) 

-Zer egin egin dezakegu tratu-onaren alde? (1 ordu) 

 

-LAN IDATZIA: SARE-SOZIALEN ERABILPENA ( ZER EZ DUGU AZALTZEN SARE-SOZIALETAN?) 

-  
2. egoera arazoa garatzen du / Desarrolla la 2ª situación.  

 

BIGARREN EBALUAZIOA 

 

PERTSONEN ETA ANIMALIEN ESKUBIDEAK  

 

-E.H.- Kulturan animaliekin dugun harremana aztertu.  ( 3 ordu) 

-Animaliek badituzte eskubideak?  Irakurri legeak dioena. (2 ordu) 

-Betetzen al dira eskubide horiek? ( 1 ordu) 



-E.H.-ko festa ezagunenak aztertu eta animalien tratua ona edo trarra den aztertu.  ( 4 ordu) 

-Dokumentala ikusi.  ( 2 ordu).  

- Laborategietan animaliak erabiltzea ondo al dago?  (1 ordu) 

- Pertsonek eta animaliek eskubide berak izan beharko lituzkete? 

 

LAN IDATZIA: GURE KULTURAN ANIMALIEI EMATEN ZAIEN TRATUA ONA DA?   

 

 

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

 

HIRUGARREN EBALUAZIOA :  "DILEMA MORALAK. ZER EGINGO ZENUKE....?" 

 

                  -Zer dira dilema etikoak?   (1 ordu) 

                  - Dilema  batzuk aztertu eta eztabaidatu.   ( 6 ordu) 

                  - Zer da morala?  ( 1 ordu) 

                  - Kultura ezberdinekoak izan arren, guztiok dugu moral berdina?  ( 1 ordu) 

                  -Bio-etika eta gaur egungo eztabaida zientifikoak.  ( 2 ordu) 

                   - Pelikula ikusi. ( 2 ordu) 

   - Galdetegia ( 1 ordu) 

-  
- - LAN IDATZIA: DILEMA ETIKO BAT AZALDU ETA AZTERTU EGOKI ARGUDIATUZ.  
-  
-  
-  

 

 

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]. 

 

 

Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntza metodologia da eta bizitzako arazoei edo 

"zereginei" aurre egiteko prestatzea da helburua. Horretarako, arazo-egoeretan 

oinarritutako metodologia erabiliko da unitate didaktiko guztietan, bizitzarako behar 

dituzten konpetentziak beregana ditzaten.  

 

 

 

 

 

  



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]. 

 

-Bizikidetzako-arauak errespetau diren ala ez, 

kontrol-orria eramango da.  

 

-Gelako  eztabaidetan parte hartzea baloratzeko 

behaketa-orria egingo da.  

 

-Edukiak lantzeko, idatzizko lan indibiduala 

egingo da unitate bakoitzaren amaieran.  

 

 

 

 

 

 

 

-Bizikidetza-arauak errespetatzea   % 20 

 

 

-Gelako-parte hartzea % 30 

 

 

-Idatzizko lan indibiduala. % 50 

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…]. 

 

 

Lan pertsonala denez, norbaitek egokitzapena behar badu, idatzizko lana ikasleak duen maila 

horretan neurtuko dut.  

 

Bestalde, hiru ebaluaketen arteko media egingo da kurtso amaieran.  Media egiteko gutxienez 4 

atera behar da. Ebaluazioa errekuperatzeko , ikasle bakoitzari egokitutako lan idatzia egingo zaio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


