
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:
1. maila

arloa/irakasgaia:

área / materia:
MATEMATIKA

osatutako arloak/irakasgaiak

áreas/materias integradas
Euskara, Plastika (Pi zebakia)

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:

ANDRES GOMEZ (ANDER JAUREGUI)

AINHOA AZPIROZ

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 ohiturak,
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 testuingurua eta egoera
pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ekintza bihurtzeko.

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



helburuak

objetivos

ebaluazio-irizpideak

criterios de evaluación

1. Zenbaki arruntak duten informazioa,
testuinguru ezberdinetan interpretatu,
erlazionatu eta erabiltzea. G2, G9, G10.

2. Multiplo eta zatitzaile kontzeptuak ezagutu eta
eguneroko bizitzako problemak ebazteko
erabiltzea. Zenbaki lehenak eta konposatuak
bereiztea. Zatigarritasun- irizpideak. Z.K.H eta
m.k.t. G2, G9, G11.

3. Zatikien interpretazioen berri izan eta egoera
ezberdinetan planifikatu eta erabiltzen jakitea.
G2, G5.

4. Zenbaki hamartarrak testuinguruan egokian
erabiltzen jakitea. G2, G5.

5. Zenbait zenbaki motari (arruntak, osoak,
hamartarrak eta zatikiak) buruzko informazioa
ezagutu, testuinguru egokian interpretatu, erabili
eta adieraztea. G1, G2, G9.

6. Zenbakien proportzionaltasun zuzeneko
loturak identifikatu eta lotura horiekin zerikusia
duten problemak ebaztea. G1, G2, G9.

7. Neurtu beharra eta neurketa-tresnen
erabilgarritasuna onartuz egoera problemak
ebaztea nahiz banaka nahiz taldeka (Luzera,
edukiera, masa eta azalera kontzeptuak). G2, G9,
G12.

8. Bi zuzenek planoan izan ditzaketen kokapenak
ezagutu, angeluak bereizi Sistema hirurogeitarra
ezagutu eta erabiltzen jakitea eta lotura horiekin
zerikusia duten problemak bereiztea. G2, G4, G5.

9. Irudi lauak (triangeluak, laukiak
zirkunferentzia) ezagutu, gizarte eta naturan
elementu hauek identifikatu eta tresna, teknikak
eta formulak erabiltzea perimetro eta azalerak
kalkulatzeko. G2, G4, G6, G10.

10. Hizkuntza aljebraikoaren hastapenak,
monomio kontzeptua. Ekuazioekin hastea. G2,
G5.

11. Ahozkotasuna lantzea: ariketa edo buruketak
ebazteko erabilitako prozedurak ahoz azaltzea.
G1, G9.

1. Ea hitzen hasieran hizki handiz idazten
duen.

2. Ea zenbakiak idazterakoan “H” aren
erabilpena egokia duen.

3. Ea hitzak osorik idaztean hizkiak “jan”
gabe idazten duen.

4. Ea bereizten, idazten, irakurtzen eta
identifikatzen dituen  zenbaki arruntak.

5. Ea multiplo eta zatitzaileak kalkulatzen
eta erabiltzen dituen; zenbaki lehenak eta
konposatuak bereizi eta z.k.h eta m.k.t.
kalkulatzen dituen.

6. Ea zatikiekin eragiketak (batuketak,
kenketak, biderketak eta zatiketak) egiten
dituen.

7. Ea zuzeneko proportzionaltasun-erlazioak
identifikatzen dituen.

8. Ea zuzeneko banaketa proportzionalen
problemak ebazten dituen.

9. Ea zenbaki hamartarrekin eragiketak
egiten dituen problemak ebazteko
(batuketak, kenketak, biderketak eta
zatiketak)

10. Ea zenbaki osoak interpretatzen dituen
eta hauekin batuketa, kenketa, biderketa
eta zatiketa errazak egiten dituen.

11. Ea sistema metriko hamartarra erabiltzen
dakien eta neurketen beharraz ere
jabetzen den.

12. Ea sistema hirurogeitarra erabiltzen
dakien.

13. Ea irudi lauen azalera eta perimetroa
bereizten dituen.

14. Ea koordenatu kartesiarrak erabiltzen
dakien eta estatistikaren esanahiaz ere
jabetzen den.

15. Ea adierazpen aljebraikoak eta
monomioak identifikatzen dituen eta
lehen mailako ekuazio sinpleak askatzen
dituen.

16. Ea idazkietan zuzentasuna erabiltzen
duen.



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
Erronkak:

- Zenbaki indiarabiar eta erromatarrak konparatzea.
1. ZENBAKI INDOARABIAR ETA ERROMATARRAK KONPARATZEA.docx

- Zenbaki ezezagunak. 2. ZENBAKI EZEZAGUNAK.docx

- 0-aren bila. 3. 0-AREN BILA.docx

- Probabilitatea zenbaki osoekin. 4. PROBABILITATEA ZENBAKI OSOEKIN.docx

● 2. arazo egoera / Situación problema 2
Erronkak:

- Poliedroen garapen lauak. 5. POLIEDROEN GARAPEN LAUAK.docx

- Eredu bisualak. 6. EREDU BISUALAK.docx

- Ezkutuko ereduak 100eko taulan. 7. EZKUTUKO ERDUAK 100 EKO TAULAN.docx

- Zatigarritasuna eta estatistika. 8. ZATIGARRITASUNA ETA ESTATISTIKA.docx

- Estatistika lagin txikietan. 9. ESTATISTIKA LAGIN TXIKIETAN.docx

● 3. arazo egoera / Situación problema 3
Erronkak:

- Zatikiak eta azalerak. 10. ZATIKIAK ETA AZALERAK.docx

- Zatikiak probabilitate gisa. 11. ZATIKIAK PROBABILITATE GISA.docx

- 10eko berreturak eta notazio zientifikoa.
12. 10-EKO BERRETURAK ETA NOTAZIO ZIENTIFIKOA.docx

- Zatikiak dominoarekin. 13. ZATIKIAK DOMINOEKIN.docx

https://docs.google.com/document/d/1HRtBcYQBxH9QTC-Zec89gR869S0cUkDx/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zaXZng09UOtwL7h9Cxl4EA2-LVTJZ_G0/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/15_-DY4qBWvD1vt52QqiEpuzjLfddQuZ_/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1_p9BKcCEEsRmckBZuPBrF_F86R6UvPK1/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1PnO0cpO3hMHJwY1_McYR-Rw3CKdzT7NP/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1o52gPxRIsQcZVZITeOzqdFSxLhxdoYgY/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mHd_7L1OKumqDqDutAWwPFFsEWeHS3gP/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xnnqbnfSpHzcOyW_Wx4he1UkTppSMb2N/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17HDK6QK9FBy9OMPD75P30Oy4wdmND29h/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1scznNwtpKSIozliIPltdOJY7ucq2e3v_/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NdPIvewvYGWD6h8fg-TSD-EI895KqTZ2/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/18OM_XGozluYMy7ux1RoTGyuO9v-YCMui/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SYGko4LDX8hEzAiPlRgKP-ypsqxuDpHS/edit?usp=share_link&ouid=111176737545389288815&rtpof=true&sd=true


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. ebaluazioa (44 ordu)
1. atala: ZENBAKI ARRUNTAK (20 ordu)

- Zenbakikuntza sistemak

- Berreketak

- Eragiketak

2. atala: ZENBAKI OSOAK (23 ordu )

- Eragiketak

Berreskurapena (1 ordu)

2. ebaluazioa (51 ordu)
3. atala: GEOMETRIA LAUA (25 ordu)

- Angeluak eta zuzenak

- Irudi lauak

- Perimetroa eta azalera

4. atala: ZATIGARRITASUNA (25 ordu)

Berreskurapena (1 ordu)

3. ebaluazioa (43 ordu)
5. atala: ZENBAKI ARRAZIONALAK: ZATIKIAK (21 ordu)

- Zenbaki hamartarrak

- Eragiketak

6. atala: ZENBAKI ARRAZIONALAK: PROPORTZIONALTASUNA (21 ordu)

Berreskurapena (1 ordu)



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].

Innovamaten proposamena jarraituko da, hau da, programa bat erabiliko da eta ez da libururik

erabiliko. Programa honek astean bi oinarrizko saio, erronka saio bat eta praktika digitaleko saio bat

proposatzen ditu.

Oinarrizko saioetako klaseetan curriculumeko edukiak lantzen dira ataza batzuk aurrera eramanez, talde

txikitan zein talde handian. Horrez gain, saio bakoitzaren bukaeran ikasle bakoitzak ariketa fitxa bat

egiten du ikusitakoa praktikan jartzeko eta barneratzeko. Ariketa fitxa hauek zuzentzeko hiru prozedura

erabiliko dira uneak eskatzen duenera egokituz: irakasleak jasoko ditu ta banakako zuzenketa egin

hobekuntzak iradokiz, klasean zuzenketak erakutsiko dira eta ikasleei autozuzenketa egiteko eskatu edo

etxeko lan bezala bidaliko zaie aplikazioan sar daitezen eta bertatik autozuzenketa egin dezaten.

Erronka saioetan ere, oinarrizkoetan bezala,  taldeka ataza batzuk aurrera eramaten dira, baina hauek

edukietan beharrean gehiago zentratzen dira prozesuetan. Hau da, arloko eta zeharkako konpetentziak

lantzeko saioak izaten dira.

Praktika digitala, berriz, oinarrizko saioetan ikusitako edukiak lantzeko  da. Hau banakako lana da eta

gailu digitalak erabiliz egikaritzen da. Praktika digitaleko appletak ikaslearen arabera desberdinak izan

daitezke, izan ere, algoritmo batek ikasleak egindako akatsak identifikatzen ditu eta horren araberako

ariketak proposatzen dizkio. Honen inguruko informea astero jasotzen dugu irakasleok.

Proposamen honek eskaintzen dizkigun baliabideak alde batetik ikasleentzat Innovamat aplikazioa,

praktika digitalerako appletak eta material manipulatiboa dira. Aplikazioan klasean lantzen ditugun

saioak dituzte (oinarrizkoak eta erronkak) eta praktika digitalerako sarbidea. Horrez gain,bideo

lagungarri batzuk ere badituzte edukiak hobeto barneratzeko. Bestalde, irakaslearentzat ere beste

bideo tutorial batzuk eskaintzen ditu aplikazioak eta saioak prestatzeko gida bat.

Aniztasunaren trataera egokia egiteko hainbat aukera proposatzen dira. Praktika digitala adaptatiboa

da, hau da, ikaslearen akatsen arabera applet ezberdinak proposatzen zaizkie hutsune horietan

sakontzeko. Gainera, praktika digital hau bi modutakoa da: osoa edo moldatua. Horrela, egokitzapenak

behar dituzten ikasleek, hala egoki ikusten bada, moldatutako praktika digitala egingo dute. Horrez

aparte, ikasle ACIdunentzat moldaketa bereziak egingo dira: ikasleari dagokion mailan aukeratu daiteke

praktika digitala, nahiz eta ez izan kurtso horretako edukietan oinarritutakoa. Azkenik, bai erronketako

eta oinarrizko saioetan ataza aberatsak proposatzen dira "lur baxua eta sabai altukoak". Beraz, ikasle

guztien motibazioa zaintzea ahalbidetzen da.



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].

Ebaluazio bakoitzean gutxienez bi idatzizko froga

egingo dira, landutako edukiak, prozedurak,

arrazoiketak eta hizkuntza matematiko egokia

baloratuz.

Ikaslearen koadernoaren jarraipena egingo da

txukuntasuna, osotasuna eta idazkera

matematikoa baloratuz.

Etxerako lanak, gelako lana eta eguneroko jarrera

behaketa bidez baloratuko dira.

Erronkak 4-ko taldetan egingo dira. Bertan,

oinarrizko zehar konpetentziak behaketa bidez

baloratuko dira.

Praktika Digitala: astero landutako edukiak

praktikan jartzeko ariketak dira. Ordenagailu

bitartez egin behar dituzte eta innovamat

programak bidalitako asteroko txostenen bitartez

baloratuko da.

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Azterketak %60

Koadernoa %10

Etxerako lanak %5

Gelako lana, jarrera %5

Erronkak %10

Praktika Digitala %10

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…].

Kontrola gainditzen ez duen ikasleak errekuperazioa egiteko aukera izango du.

Ebaluazioa gainditzen ez duen ikasleari indartze neurriak bidaliko zaizkio eta hurrengo ebaluazioan

errekuperazioa egiteko aukera izango du.

Gainditu gabe geratutako ebaluazioak ohiko deialdian errekuperatzeko aukera egongo da.

OHARRAK / OBSERVACIONES


