
 

   
GARRALDA DBHI 2018/2019 

 
 
 
BALORE ETIKOAK Asteko saioak: 1 Ikasturteko saio kopurua: 33 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
- Pertsonaren duintasuna. 
- Giza Eskubideen Aldarrikapen 

Unibertsala. 

-Globalizazioa 

- Emozioak. 
- Autoestimua. 

- Enpatia. 
- Tolerantzia eta kultur aniztasuna. 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

- Klaseko lana: %60 
- Jarrera, interesa, parte hartzea…: %40 
Ekaineko nota hiru ebaluazioen bataz bestekoa izango da. 
Berreskurapena: 
Ebaluazio bakoitza, kasuan kasu, lanen edota azterketa bitartez berreskuratu ahal izango da. Ikasgaia gainditzen 
ez bada, lanak bidaliko zaizkio ekainean ongi eginak aurkezteko. 

 
 
 
 
 
 
  

 



 
Biologia eta geologia Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua: 86 
 

HELBURUAK 

●  Ikasleak bizitzako hainbat egoera desberdinetan, bakarka nahiz elkarlanean, zientifikoki argudiatzen du, 

egin dituen esperimentazio eta ikerketa txikien bidez lortutako datu propioak zein beste batzuenak 

erabiliz eta izaera zientifikoa duten mezuak sortuz; norberaren pentsamendu kritikoa garatzeko eta 

gutako bakoitzarentzat, norbanakoarentzat edota gizartearentzat interesa duten benetako erabakiak 

arduraz hartu ahal izateko. 

● Lurraren erliebe modelatzen duten kanpoko prozesuak zein diren jakitea eta erliebean nolako formak                         

sortzen dituzten deskribatzea. 

● Lurraren egitura eredu desberdinekin aztertu eta irudikatzen ikastea. 

● Plaken Tektonika gertaera ulertzea eta honen zergatiak eta ondorioak geologia prozesu desberdinetan                       

arrazoitzen ikastea. 

● Zelularen antolamendu motak eta fisiologia ulertzea eta irudikatzen ikastea. 

● Genetika mendeliarra eta zelularra erlazionatzen ikastea eta egun duen garrantziaz jabetzea. 

● Lurreko biomak eta ekosistemak ikastea, klimarekin dituzten loturak ulertzea eta ekosistema                     

desberdinen banaketa latitudinala, geografikoa eta altitudinala azaltzea. 

● Ekologiaren oinarrizko kontzeptuak ikastea eta ziklo biogeokimiko desberdinak irudikatzea eta                   

aztertzea. 

 
LANDU BEHAR DUGUNA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
-Lurraren sorrera eta historia. 
-Aldaketa geologikoak ikertzeko 

teknikak eta metodoak.  
-Estratigrafia. Oinarrizko 

printzipioak. 
-Egutegi geologikoak eta 

gertaera geologiko 

garrantzitsuenak. Iraungitze 

handiak. 
-Fosilak. Eraketa-prozesua, 

fosilizazioa.Lurraren historiako 

lekukotza. Fosil 

garrantzitsuenak. 
Nola funtzionatzen du Lurrak? 

-Lurreko aldaketen azalpenak. 

Kontinenteen jitoa. 

Konbekzio-mugimenduak. 
-Lurraren egitura. Ikerketa 

metodoak. Uhin sismikoak. 
-Litosfera-plakak. Erliebea. 
EHko erliebeak. 
-Arroken ziklo geologikoa. 
-Geruzen deformazioak. Motak. 

Orogeniak. 
-Kanpoko eragile geologikoak. 
 
 

- Bizidunengan ingurunearen 

eragina eta faktore 

genetikoak 

- Moldaerak eta 

hautespen 

naturala 

- Eboluzioaren Tªk 

- Eboluzioaren frogak 

- Bizidunen herentzia 

- Bioteknologia eta 

ingeniaritza genetikoa 

- Ingurumen faktoreak: 

- Faktore abiotikoak 

- Faktore biotikoak 

- Biogeografia 

- Adaptazioak eta moldaerak 

- Bizidun arteko interakzioak 

- Egitura trofikoak: 

- Ekoizleak, 

kontsumitzaileak eta 

deskonposatzaileak 

- Energi-fluxuak eta 

materiaren zikloak 

- Piramide ekologikoak 

- Ekosistemetako oreka: segida 

ekologikoa 

- Ekosistemetako orekari 

eustea: autorregulazioa 

- Ekosistemak hausten dituzten 

jarduerak: 

- Giza jarduerak 

- Ekosistemen oreka babestea: 

Iraunkortasuna 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

Kalifikatzeko orduan baloratuko dugu: Azterketak %80. Etxerako lana eta kalifikatzeko lanak : %10. Lanerako eta 

klaseko jarrera: %5. Euskararen erabilera: %5. 
Errekuperazioak: Ez gaindutako azterketa, hurrengo ebaluazioan errekuperatzeko aukera izango da, Batez 

bestekoa egin ahal izateko gutxienez 3,5 lortu behar da azterketetan. 
Ekaineko pendienteak:  
Berreskurapeneko klaseetara etorri eta ekainaren amaieran azterketa egingo dute (dagokien unitatearena).  
 
  

 



 
 
EKONOMIA Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua:95 
 

HELBURUAK 

1. Zientzia ekonomikoaren oinarriak eta oinarrizko terminologia jakitea, eta ekonomiak eguneroko bizitzan 

dituen ondorioak aintzat hartzea ekonomiako ohiko egoerei ongi eta irizpide egokiez aurre egiteko. 

2. Enpresa baten egituraren ezaugarri nagusiak aztertzea eta interpretatzea, bereiztea eta baloratzea 

enpresaren berezko alderdi teknikoak eta sozialak  ezagutzeko. 

3. Norberaren alternatiba ekonomikoak planteatzea, aurrekontuak diseinatzea eta kontsumitu edo aurreztu 

aukeratzea  baloratzeko  norberaren antolaketa ekonomikoa. 

4. Administrazio publikoek pertsonen eta enpresen bizitza ekonomikoan zer eragin duten jakitea eta haren 

zerga-sistemak gizarte-ongizatean  duen eragina jakitea. Horren helburua da errentaren 

birbanatze-eginkizunaz jabetzea. 

5. Magnitude ekonomiko nagusiak interpretatzen jakitea, kalkulu matematikoak egitea  eta grafiko bidez 

identifikatzea, jakiteko zein alternatiba dauden aukeran arazo ekonomikoak konpontzeko. 
6. Globalizazio ekonomikoak zer ondorio dituen aintzat hartzea, eta haren abantailak eta desabantailak 

irizpide kritikoz azaltzea,egungo gertaera ekonomikoak aztertzeko. 

 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
■ Ekonomia, zientzia 

baliagarria 

■ Dirua eta dirua 

erabiltzeko moduak 

■ Ekoizpena eta 

hazkundea 

■ Merkatuak eta enpresa 

 

 

■ Enpresa eta haren 

ingurunea 

■ Finantzen plangintza 

■ Finantzen osasuna 

■ Ekoizpena eta prezioak 

 

■ Lan merkatua 

■ Estatuaren kontuak 

■ Nazioarteko ekonomia 

■ Globalizazioa eta munduko 

desorekak 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

 Ebaluazio bakoitzeko nota: 
● Azterketak eta Lanak: %85  

● Jarrera: %15  

Errekuperazio sistema: 
Kasuan kasu, azterketa bat eginez errekuperatu ahalko da ebaluazio bakoitza. Ekaineko nota, 3 ebaluazioen bataz 

bestekoa izanen da. Ezhoiko ebaluaketarako utziz gero, azterketa bitartez berreskuratuko da. 
  

 



 
ERLIJIOA Asteko saioak: 1 Ikasturteko saio kopurua:35 

 
 

HELBURUAK 

1.- Kristautasunaren hasiera ezagutu 
2.- Zer den eliza eta ze lan egiten duen ikasi 
3.- Erlijioa eta zientzia bateragarriak diren zehaztu 
4.- Erlijio ezberdin artean bizitzen ikasi 

 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
1.KRISTAUTASUNA MEZU 

UNIBERTSALA? 
-Kristautasunaren istorioaren 

hasiera. Hasiera honetako 

pertsonaia nagusiak aztertuko 

dira, hala nola, Paulo Tarsokoa. 
.kristautasunak lehenengo bi 

mendeetan, erromatar inperioan 

izan zuen hedapena. 
2.ELIZA BOTERETSUA ALA 

ZERBITZARIA. 
-Senideenganako zerbitzuaren 

bokazioa zertan datzan 

ulertzeko pertsona garrantzitsu 

batengan hurbilduz:Agustin 

Hiponakoa. 
-IV. Eta V.mendeetan Elizak 

boterea eta zerbitzaria nola 

gauzatu zituen. 
-Jesusek apostoluei emandako 

aholku bat. Elizaren egitura 

hierarkikoa. 

3.ELIZA.BEHARTSUA 

BEHARTSUEN ALDE. 
-Asiseko Frantziskoren bizitza. 

Berak bizitako pobrezia. 
-Erdi aroko monastegiak ezagutu. 
-Behartsuekiko Jesusen jarrera 

eta beste kristau batzuen 

lekukotasuna aztertuko dugu. 
4.ELIZA JAINKOAREN BIDEAN. 
-Jainkoaren ondoan egotea zer den 

ulertu eta bizitzea. <horretarako 

Jesusen Teresaren bizitzara 

hurbilduko gara. 
-Kristau bizitzako beste 

lekukotasun batzuetara hurbildu 

eta ebanjelioko idatzi ezberdinak 

aztertuko ditugu. 

5.ZIENTZIA ETA ERLIJIOA 

BATERAGARRIAK? 
-Hasunarketa arrazoia eta fedearen 

jarrera antagonikoa ala egiaren 

ezagupenera iristeko bide paraleloak 

diren jakiteko. 
-Arrazoiaren eta fedearen, erlijioaren 

eta zientziaren arteako adostasunak 

eta desadostasunak mendeetan zehar. 
-kristau-fedearen arrazoitasunari eta 

Jainkoarekin topaketa pertsonala 

gertatzeko behar diren baldintzei 

buruzko hausnarketa. 
6.BERTZE ERLIJIO-TRADIZIO 

BATZUEKIN BATERA BIZITZEA. 
-Elizak azken berrogei urtetan 

izandako bilakaera.Vatikano II.etik 

aurrerakoa ikusiko dugu. 
-kristautasunaren eta bertze erlijioen 

arteko bizikidetza-uneak gogoratuko 

dira. 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

- -Klaseko lana eta jarrera (%50) 

- -Klaseko lana eta aurkezpenak (%40) 

- -Interesa (%10) 

 
  

 



 
 
EUSKARA Asteko saioak: 4 Ikasturteko saio kopurua: 125 
 

HELBURUAK 

1.   Ahozko diskurtsoa aztertu helburuak eta komunikazio egoeraren ezaugarriak identifikatuz. 
2.  Lokuzio esamoldeak eta egindako esaldiak interpretatu  ahozko nahiz idatzizko ekoizpenetan erabiliz. 
3. Testu literarioak nahiz beste arloetako irakurketa eginez, testuen ezaugarrien arabera, ekintzak,tesia,                       

argudioak, ideia nagusiak... identifikatu. 
4.  Komunikazio testu mota desberdinak bereizi, ezaugarriak eta oinarrizko elementuak identifikatuz. 
5. Testu literarioen ekarpenak baloratu, euskal eleberri tradizionalaren eta modernoaren ereduak aztertu                       

eta alderatu. 
6. Testu narratiboen ezaugarrien sailkapena aztertu eta testu narratiboa transformatu, elementuak,                     

ikuspuntua, kontaketaren erritmoa... kontutan hartuz. 
7. Azalpenerako,erakundeekiko harremanetarako eta argudiozko testuak idatzi, hizkuntzaren zuzentasun                 

irizpideak  errespetatuz. 
8. Multzoak unitateetan segmentatu testuaren, paragrafoen, perpausen eta sintagmen osagaiak bereiziz. 
9. Kategoria gramatikal desberdineko elementu linguistikoak testuinguru eta testu mailan betetzen duten                       

funtzioaz jabetu. 
10. Ahozko nahiz idatzizko testuetan bereizkeria motaren bat azaltzen duten adierazpenak saihestu (                         

arraza, sexu...). 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

KOMUNIKAZIOA: Irakurriaren eta entzunaren ulermena. Ahozkotasuna eta idazmena. 

1. ebaluazioa (1-4 unitateak) 2. ebaluazioa (5-8 unitateak) 3. ebaluazioa (9-12 unitateak) 
GRAMATIKA, LEXIKOA, 

ORTOGRAFIA 
IS: izenak, adjektiboa, adberbioa, 

izenordainak. 
Sintaxia: OZ eta ZO. Juntadurazko 

perpausak. Menderakuntzazko 

perpausak. 
Aditza: Subjuntiboa.NOR.NOR-NORI 
Lexikoa:Hitz motak. 

Izenak,izenondoak eta aditzak 

sortzeko atzizkiak. Onomatopeiak. 

Sinonimia, antonimia eta polisemia. 
Ortografia: data, orduak, zenbakiak, 

puntuazioa, -a itsatsia, komaren 

erabilera, loturik ala bereiz, h-a. 
TESTUAK 
Albistea, iritzi-artikulua, 

kazetaritza-elkarrizketa. 
KOMUNIKAZIOA 
Irakurgaiak, entzungaiak eta 

ahozkoak. 
LITERATURA 
Euskal literaturaren historia. Erdi 

Aroa. Berpizkundea. Barrokoa. 

GRAMATIKA, LEXIKOA, 

ORTOGRAFIA 
IS: izenordainak, determinatzaileak. 
Sintaxia: moduzko, kausazko, 

denborazko eta ondoriozko 

perpausak. 
Aditza: aditz jokatuak, aditz 

trinkoak, aditzaren aspektua, 

indikatiboko aditzak. 
Lexikoa:atziki bidezko adberbioak, 

arlo semantikoa/lexikoa, kortesiazko 

esapideak, aurrizkiak/atzizkiak, 

zabalkuntza semantikoa, berrezarpen 

lexikala. 
Ortografia: bi puntuak, puntua eta 

koma, txistukariak, bait- partikula. 
TESTUAK 
Gutuna, eskabidea, olerkia, mezu 

elektronikoa. 
KOMUNIKAZIOA 
Irakurgaiak, entzungaiak eta 

ahozkoak. 
LITERATURA 
Ilustrazioa, Erromantizismoa 

Errealismoa, XX. mendea.  

GRAMATIKA, LEXIKOA, 

ORTOGRAFIA 
IS: izenordain elkarkariak. 
Deklinabidea. Postposizioak 
Sintaxia: Konparazio eta helburu 

perpausak. Lokailuak. 
Aditza: agintera, ahalera, 

subjuntiboa, baldintza. 
Lexikoa:maileguak, 

kalkoak,atzizkiak, interjekzioak, 

lokuzioak. 
Ortografia: adizkien 

idazkera,hitz elkartuen 

idazkera,maileguen idazkera, 

kakotxak eta parentesiak. 
TESTUAK 
Aurkezpen gutuna, bertsoak, 

iritzi-artikulua, ipuin literarioa. 
KOMUNIKAZIOA 
Irakurgaiak, entzungaiak eta 

ahozkoak. 
LITERATURA 
Iraultza literarioak, joera 

berriak, Postmodernitatea eta 

XX. mende amaiera. XXI. 

mendea. 
 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK / BERRESKURAPENA 

 

 

 

 

AZTERKETAK 

       (%85) 

ATALAK  BALIOA  Nola ebaluatu? 

Gramatika, Ortografia, 

Lexikoa 

%35  Azterketak 

Literatura  %15  Azterketa (teoria eta 

praktikoa) 

Idazmena  %20  Klaseko idazlanak 

Etxean egindakoak 

Ahozkoa  %15  Ahozko ekoizpenak (Hiru 

hilabetean behin) 

Gelako parte hartzeak. 

 



Irakurriaren ulermena 

Entzunaren ulermena 

%15  Irakurriaren eta entzunaren 

ulermen probak. 

 

 

 

 

 

 

 

IRAKURKETA 

LIBURUA 

   (%15) 

ATALA  Nola ebaluatu? 

 

 

 

 

 

 

IRAKURKETA LIBURUAK 

*Azterketa edo lana. 

 

 

 

 

OHAR GARRANTZITSUAK: 

 

-Ikasleek ebaluazio bakoitzeko liburu bat irakurriko 

dute eta liburu bakoitzari buruzko azterketa edo lana 

egingo dute. Liburuaren irakurketa, ebaluazio 

guztietan, derrigorrezkoa da.  

-Liburuaren azterketan, liburua irakurri eta ulertu 

dela erakutsi behar da. 

-Hirugarren ebaluazioan, lana ez bada entregatzen 

ikasleak ez du ebaluazioa gaindituko. 

 

JARRERA(Arauak, euskara, puntualtasuna interesa eta parte hartzea)-0,5____+0,5 

 

-Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balio du, eta beti ere irakasleak erabakiko du 

kenketa edo gehiketa hori nola egin.   

-Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez errespetatzea, euskara ez erabiltzea…) nahikoa arrazoia 

izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota ‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta orduan 5 bihurtuko 

da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. 

-Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5 izango dute. 

 

ETXERAKO LANAK: 

Etxerako lana egin gabe ekartzen duten bakoitzean -0,1 kenduko zaie ebaluazioko azken notatik. 

 

IDAZLANAK: 

Ikasleek idazlanak irakasleak adierazitako egunerako aurkeztu beharko dituzte. Edonola ere, epez kanpo 

aurkezten duenak, beti ere irakasleak lan hori hartzen badu,  gehienez ere 5 ateratzeko aukera izango du. 

 

 

ORTOTIPOGRAFIA: 

Ortografia eta gramatika akatsek puntuazioa jaitsiko dute: -0,1 akats bakoitzeko gehienez ere puntu 1eko 

penalizazioarekin. 

 

EBALUAZIO BAKOITZEKO NOTA: 

-Atal bakoitzean 1etik 10era bitarteko nota jarriko da eta nota horien batez bestekoa izango da beti ere atal 

bakoitzaren balioak kontuan hartuta. 

-Atal guztietan gutxienez 4 atera beharko dute atal guztien arteko batez bestekoa egin ahal izateko. Hortik 

beherako notak 0 bihurtuko dira batez bestekoa kalkulatu baino lehen. Ikasgaia gainditzeko atalen arteko batez 

bestekoak gutxienez 5 eman behar du. 

 

-Azken Ebaluazioko nota ateratzeko honako balioa emango zaio ebaluazio bakoitzari: 

Lehenengo ebaluazioari %25 

Bigarren ebaluazioari %35 

Hirugarren ebaluazioari %40 

 

OHARRAK:  

1. Ikasturtea gainditzeko eta ebaluazioen arteko batez bestekoa egiteko 3. ebaluazioa derrigorrez gainditu 

behar da.  

2. Azken Ebaluazioko nota: Hiru ebaluazioetako balioen batez bestekoa egiteko ebaluazio bakoitzean 

ateratako nota zehatza kontuan hartuko da, ez, ordea, Educan borobildutako nota. 

 

 

 



 

BERRESKURAPENA 

-Ebaluazio jarraitua izango da; beraz, ez da berreskurapenik egongo 3. ebaluazioaren ostean salbu. Ikasleak 

berreskurapenik egin beharko balu irakasleak berak adieraziko lioke ikasleari zein unitate edo atal sartuko diren 

ekaineko berreskurapen proban. Ekaineko lehen berreskurapenean gainditu ezean, ikasleak ekaineko ezohiko 
deialdian ikasturte osoko edukia berreskuratzeko aukera izango du. 

-Berreskurapen probetan gehienez ere 5 atera dezakete. 

 

PENDIENTEAK 

 

Ikasle batek DBHko 2. mailako ikasgaia ez badu ekaineko bigarren berreskurapenean gainditzen hurrengo 
ikasturterako izango du pendiente. Ikasagai hori gainditu ahal izateko bideak honakoak dira: 
- Hurrengo ikasturteko lehen eta bigarren ebaluazioak gainditzea; horrela, gainditutzat emango da pendientea. 
- Ez baditu lehen eta bigarren ebaluazioak gainditzen, aldiz,  hirugarren hiruhilekoan azterketa globala egingo du 

pendientea gainditzeko. 

 
 

 
 
 
 
  

 



 

FRANTSESA 4FRL1 Asteko saioak: 3 Ikasturteko saioak: 97 

HELBURUAK 

1. Frantsesa hizkuntza eta kulturaren hurbilketa, interesa areagotzea. 

2. Ahozko bai idatzizko komunikazioaren garapena. 

3. Inguru frankofonoan murgiltzea eta baliatzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3.ebaluazioa 

Komunikazioa: rendre compte 

d’un événement, faire une 

suggestion, inciter à agir, 

comprendre un titre de presse, 

rapporter un fait divers, 

témoigner d’un événement, 

présenter un film, exprimer des 

appréciation, activités de loisir 

et vie associative, prestations 

touristiques. 

Gramatika: pronoms 

interrogatifs, pronoms 

possessifs, si + imparfait, temps 

du passé, forme passive, accord 

du PC avec le COD, place de 

l’adverbe et de l’adjectif, 

pronoms COI, pronoms en et y, 

le gérondif. 

Lexikoa: médias, faits divers, le 

cinéma, loisirs, associations, 

tourisme, réservations. 

Komunikazioa: envisager l’avenir, 

exprimer des souhaits, des 

espoirs, des vœux ; l’action 

humanitaire, bénévole ; 

présenter, résumer un livre, 

donner son avis, justifier ses 

choix, exprimer l’accord et le 

désaccord ; Le changement de 

vie, de voie professionnelle ; 

rapporter une conversation, un 

événement, imaginer un passé 

différent, exprimer un regret. 

Gramatika: L’expression du 

souhait, le conditionnel présent, 

le but, la cause et la 

conséquence, grâce à, à cause de, 

pronom relatif où, discours 

rapporté au passé. l’irréel du 

passé. 

Lexikoa: musique, centres 

d’intérêt, voyage, monde du 

spectacle, biographie, marqueurs 

chronologiques. 

Komunikazioa: comprendre un 

manifeste inciter à agir, 

prendre position, demander le 

prêt d’un objet, comprendre / 

donner des arguments pour la 

prévention, mise en garde et 

incitation, exprimer son 

indignation, faire un reproche. 

Gramatika: l’expression de la 

nécessité avec le subjonctif 

ou l’indicatif, le contraste 

subjonctif / indicatif, 

expression de rapports 

temporels, les doubles 

pronoms, structures pour 

exprimer la conséquence, 

imparfait ou conditionnel pour 

le reproche. 

Lexikoa: environnement et 

écologie, éducation et 

prévention pour la santé, 

locutions adverbiales pour 

structurer un texte 

explicatif. 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK / ERREKUPERAZIO SISTEMA 

EBALUAZIO BAKOITZEKO NOTA: 
Azterketak %85: %40 gramatika eta hiztegia, %15 irakurmenaren ulermena, %15 idazmena, %15 entzumenaren 

ulermena eta %15 ahozko adierazpena. Batez bestekoa egin ahal izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu azpi 

atal bakoitzean. 
Bestelakoak %15:%10 idazlanak eta irakurgaiak, %5 klaseko lana, koadernoa....  Batez bestekoa egin ahal 

izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu atal bakoitzean. 
Etxerako lana: Ikasleek etxerako lanak beti egin behar dituzte. Etxerako lana egin gabe ekartzen duten 

bakoitzean -0,1 kenduko zaie ebaluazioko azken notatik. 
Jarrera (+/- 0,5): Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere 

irakasleak erabakiko du kenketa edo gehiketa hori nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak 

ez errespetatzea…) nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kaleratze edo parte batekin, 

jarreran -0,5 izango dute. 
Idazlanak: Ikasleek idazlanak irakasleak adierazitako egunerako aurkeztu beharko dituzte. Edonola ere, epez 

kanpo aurkezten duenak, beti ere irakasleak lan hori hartzen badu, gehienez ere 5 ateratzeko aukera izango du. 
EKAINEKO NOTA: 
Ekainan kurtsoko batazbestekoa egingo da. Ebaluazio bakoitzak balio ezberdina izango du: 
1.ebaluazioak: %25 ; 2.ebaluazioak: %35 ; 3.ebaluazioak: % 40 
BERRESKURAPENA: 
Ebaluazio jarraitua izango da; beraz, ez da berreskurapenik egongo 3.ebaluazioaren ostean salbu. Ikasleak 

berreskurapenik egin beharko balu irakasleak berak adieraziko lioke ikasleari zein unitate edo atal sartuko 

diren ekaineko berreskurapen proban. Ekaineko lehen berreskurapenean gainditu ezean, ikasleak ekaineko 

 



bigarren berreskurapenean ikasturte osoko edukia berreskuratzeko aukera izango du. Berreskurapen probetan 

gehienez ere 5 atera dezakete.   
PENDIENTEEN  TRATAERA: 
Ikasle batek gainditu gabe baldin badu aurreko kurtsoko frantsesa, bi forma ezberdin ditu ikasgaia 

berreskuratzeko: 
- 1. eta 2. ebaluazioak gainditzen baditu berreskuratuko du ikasgaia. 
- Lehenengo bi ebaluazioak suspenditzen baditu, azterketa global bat egin beharko du azkenengo hiruhilekoan. 

 
  

 



 

FRANTSESA (aukerakoa) 4FRL2 Asteko saioak: 2 Ikasturteko saioak: 62 

HELBURUAK 

1. Frantsesa hizkuntza eta kulturaren hurbilketa, interesa areagotzea. 

2. Ahozko bai idatzizko komunikazioaren garapena. 

3. Inguru frankofonoan murgiltzea eta baliatzea. 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2.ebaluazioa 3.ebaluazioa 

Décrire une situation dans le passé. 

Faire une description. 

Faire un commentaire sur un 

événement passé. 

Situer dans le temps. 

Indiquer la chronologie. 

Comprendre une biographie. 

Raconter un changement de vie. 

Exprimer ses goûts. 

Annoncer une nouvelle. 

Présenter un problème et donner 

des solutions. 

Donner son opinion. 

Qualifier une action. 

Eviter les répétitions. 

Donner des conseils. 

Exprimer des certitudes. 

Exprimer des souhaits. 

Caractériser un lieu. 

Décrire un cadre de vie. 

Parler d’un ensemble de personnes. 

Organiser son discours. 

Poser des questions sur un objet. 

Désigner un objet. 

Dire la matière. 

Comprendre une publicité. 

Vanter les qualités d’un objet. 

Donner son avis. 

Comprendre un tract. 

Revendiquer. 

Décrire, caractériser, situer. 
 

 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK / ERREKUPERAZIO SISTEMA 

EBALUAZIO BAKOITZEKO NOTA: 
Azterketak %85: %40 gramatika eta hiztegia, %15 irakurmenaren ulermena, %15 idazmena, %15 entzumenaren 

ulermena eta %15 ahozko adierazpena. Batez bestekoa egin ahal izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu azpi 

atal bakoitzean. 
Bestelakoak %15:%10 idazlanak eta irakurgaiak, %5 klaseko lana, koadernoa....  Batez bestekoa egin ahal 

izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu atal bakoitzean. 
Etxerako lana: Ikasleek etxerako lanak beti egin behar dituzte. Etxerako lana egin gabe ekartzen duten 

bakoitzean -0,1 kenduko zaie ebaluazioko azken notatik. 
Jarrera (+/- 0,5): Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere 

irakasleak erabakiko du kenketa edo gehiketa hori nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak 

ez errespetatzea…) nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kaleratze edo parte batekin, jarreran 

-0,5 izango dute. 
Idazlanak: Ikasleek idazlanak irakasleak adierazitako egunerako aurkeztu beharko dituzte. Edonola ere, epez 

kanpo aurkezten duenak, beti ere irakasleak lan hori hartzen badu, gehienez ere 5 ateratzeko aukera izango du. 
EKAINEKO NOTA: 
Ekainan kurtsoko batazbestekoa egingo da. Ebaluazio bakoitzak balio ezberdina izango du: 
1.ebaluazioak: %25 ; 2.ebaluazioak: %35 ; 3.ebaluazioak: % 40 
BERRESKURAPENA: 
Ebaluazio jarraitua izango da; beraz, ez da berreskurapenik egongo 3.ebaluazioaren ostean salbu. Ikasleak 

berreskurapenik egin beharko balu irakasleak berak adieraziko lioke ikasleari zein unitate edo atal sartuko diren 

ekaineko berreskurapen proban. Ekaineko lehen berreskurapenean gainditu ezean, ikasleak ekaineko bigarren 

berreskurapenean ikasturte osoko edukia berreskuratzeko aukera izango du. Berreskurapen probetan gehienez 

ere 5 atera dezakete.   
PENDIENTEEN  TRATAERA: 
Ikasle batek gainditu gabe baldin badu aurreko kurtsoko frantsesa, bi forma ezberdin ditu ikasgaia 

berreskuratzeko: 
- 1. eta 2. ebaluazioak gainditzen baditu ikasgaia berreskuratuko du . 
- Lehenengo bi ebaluazioak suspenditzen baditu, azterketa global bat egin beharko du azkenengo hiruhilekoan. 

 
 
  

 



 
FISIKA ETA KIMIKA Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua:99 
 
 

HELBURUAK 

Hainbat esparrutako fenomeno kimiko esanguratsuak abiapuntutzat hartuta, konposatu kimikoak deskribatzen                   

ditu eta erreakzioaren abiaduran eragiten duten parametroak kontrolatuz, laborategian esperimentalki ikertzen                     

ditu erreakzio kimikoak, kimikak gizartearen garapenerako duen baliagarritasunaz jabetzeko. 

Ikasleak gaur egungo gizarteko hainbat esparrutako fenomeno zinetikoak abiapuntutzat hartuta, kalkuluak eta                       

grafikoak erabiliz eta sortuz, bertan parte hartzen duten elementuen azterketa zinematikoa egitea, eta horiek                           

garapen pertsonalean duten eraginaren eta baliagarritasunaren ondorioak ateratzea, proposamenak komunikatzen                   

jakitea. 

Gainera, fenomeno dinamikoak abiapuntutzat hartuta eta horietan eragiten duten indarren adierazpen grafikoak                       

eta kalkuluak erabiliz, ondorioak aurreikusten eta azaltzen ditu, eta ideia zientifiko horietan oinarrituta, erabaki                           

baliagarriak eta arduratsuak hartzen ditu. 

 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Testuen eta berariazko hiztegiaren esanahia ulertzea 

Atomoak 

Eredu atomikoak  

Elementu kimikoak 

Konfigurazio elektronikoa 

Taula periodikoa 

Lotura kimikoak 

Substantzien propietateak 

Formulazio kimikoa: oxidoak, 

hidruroak,  oxoazidoak, 

hidroxidoak, gatzak 

Erreakzio kimikoak 

Ekuazio kimikoen doikuntza 

Prousten proportzio konstanteen 

legea 

Erreakzio kimikoen masa 

unitateen arteko  erlazioak 

Erreakzio kimikoen energia: 

exotermikoa  eta endotermikoa 

Erreakzioetan eragiten duten 

faktoreak  (abiadura, 

tenperatura, ukipen-azalera) 

Higidura: 
Posizioa, desplazamendua, 

distantzia, abiadura 

(aldiunekoa/batez bestekoa) 

Higidura uniformea: 
Higidura uniformearen ekuazioa, 

Higidura uniformearen 

adierazpen grafikoa, Higidura 

zirkular uniformea 
Higidura uniformeki 

azeleratua: Azelerazioa, 

Higidura uniformeki 

azeleratuaren ekuazioa, Higidura 

uniformeki azeleratuaren 

adierazpen grafikoa, Gorputzen 

erorketa librea 
Energia: 
Energia mekanikoa: zinetikoa eta 

potentziala, Energiaren 

kontserbazioaren printzipioa 

Indarrak  

 Definizioa  

 Izaera bektoriala 

 Hookeren legea 

 Indar motak 

 Indarren konposizioa 

 Indar erresultantearen kalkulua 

Dinamikaren printzipioak 

 Inertziaren printzipioa 

 Marruskadura-indarra 

 Dinamikaren oinarrizko printzipioa 

 Akzio-erreakzioaren printzipioa 

Higidura zirkularreko indarrak 

Grabitazio unibertsalaren legea 

Energiaren transferentzia eta lana 

Lana 

Potentzia  

Pascalen printzipioa  

Arkimedesen printzipioa 

 

 
BALIABIDEAK 

LIBURUA:”Fisika eta Kimika DBH 4, EKI proiektua” 
ESKOLAN: laborategia, liburutegia, komunikazioaren teknologiak. 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

Kalifikatzeko orduan baloratuko dugu: 
Edukien azterketak %70  Konpetentzien ebaluazioa %30 (froga,  etxerako lana, jarrera, euskararen erabilera) 
Batez bestekoa egin ahal izateko gutxienez 3,5 lortu behar da azterketetan. 
Jarrera Arauak errespetatzea, euskara erabiltzea, interesa, parte hartzea…): (+0,5…... -0,5). Jarrerak ebaluazio 

amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere irakasleak erabakiko du kenketa edo gehiketa 

hori nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez errespetatzea, euskara ez erabiltzea…) 

nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota ‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta 

orduan 5 bihurtuko da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. Kaleratze edo parte batekin, 

jarreran -0,5 izango dute. 

Berreskurapenak: Ez gainditutako azterketa froga baten bitartez errekuperatzeko aukera izango dute 

ebaluazioaren amaieran. 
Batez bestekoa egin ahal izateko gutxienez 3,5 lortu behar da azterketetan. 
Ekaineko ez-ohiko deialdia: Berreskurapeneko klaseetara etorri eta ekainaren amaieran azterketa egingo dute 

(dagokien ebaluaziokoa).  
 
  

 



 
GAZTELANIA Asteko saioak: 4 Ikasturteko saio kopurua:124 

HELBURUAK 

● Testu literario eta ez literarioak irakurtzeko interesa garatzea eta haien ulermen gaitasuna ere garatzea;                           

laburbiltzea, gaia, egitura, eta erabilitako prozedura erretorikoak identifikatzea. 

● Testu planifikazio ondoren (diskurtsoaren atalak, antolaera, zuzentasunaren, koherentziaren eta                 

kohesioaren beharra ikusita) adierazteko eta idazteko gaitasuna garatzea. 

● Testuetan egoera komunikatiboaren inguruan  agertzen den informazioa identifikatzea. 

● Lengoaia Komunikatzeko tresna den heinean (arrazoitzeko,sentimenduak azaltzeko argudiatzeko,               

informatzeko) baloratzea; baita gatazkak konpontzeko ere bai. 

● Ulermena eta adierazmena hobetzeko gramatikako oinarrizko ezugarri nagusiak ezagutzea. Perpaus                   

konposatuak eta subordinazioa identifikatzea eta aztertzea. 

● XIX. mendetik aurrera literaturaren historiaren oinarrizko ezagutza edukitzea: datak, obrak, idazleak;                     

baita literatur generoen inguruko teoria ere ezagutzea. 

● Testu literarioen analisia egiteko behar diren tresnak ezagutzea eta haiei buruzko iritzi pertsonalak                         

ematea. 

● Informazioa bilatzeko eta hautatzeko TTBBak erabiltzea. 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 
1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 

Irakurmena-Ulermena  
Lau unitateen irakurgaiak. 

 

Komunikazioa:  Testuaren 

ezaugarriak: Egokitasuna , 

koherentzia eta kohesioa.  

Iragarkiak eta Instantziak, 

 

Lexiko: Hitzen esanahia eta 

erlazioak:sinonimia,antonimia,  

 

Gramatika: Gaztelaniaren etorria 

eta ezaugarriak. Kategoria 

gramatikalak.Esaldi bakuna  

 

Ortografía:diptongo, hiato. 

 

Testu iruzkinak Oinarrizko 

Gaitasunak eta lan teknikak 

lantzeko. 

Irakurmena-Ulermena 

Lau unitateen irakurgaiak   

 

Komunikazioa: Kurrikuluma eta 

Erreklamazioa.   Kazetaritza 

testuak   

 

Lexiko:polisemia,homonimia,paronim

ia, 

 

  Gramatika: esaldi konposatua 

Subordinazioa 

 

Ortografía: gidoia, siglak eta 

akronimoak eta extranjerismoak. 
 

 Testu iruzkinak Oinarrizko 

Gaitasunak eta lan teknikak 

lantzeko 

Irakurmena-Ulermena  

  Lau unitateen irakurgaiak   

 

Komunikazioa:Publizitatea  

 

Lexiko:Hiponimia,hiperonimia   

  

Literatura: XIXekoa: Erromantizismoa 

eta Errealismoa. 

XX.ekoa: Modernismoa, 98a. 

Abangoardiak, Gen27  eta dagozkion 

 

Testu iruzkinak. Oinarrizko Gaitasunak 

eta lan teknikak lantzeko 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

Azterketak eta idazlanak %85 
Irakurgaiak %15 
 

Jarrera (Gelako arauak betetzea, errespetuz aritzea eta aktiboki parte hartzea): (+0,5 /0/ -0,5) 
-Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere irakasleak erabakiko du kenketa 

edo gehiketa hori nola egin. 
-Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota 

‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta orduan 5 bihurtuko da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. 
-Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5 izango dute. 
Etxerako lanak: Ikasleek etxerako lanak beti egin behar dituzte. Etxerako lana egin gabe ekartzen duten bakoitzean 

-0,1 kenduko zaie ebaluazioko azken notatik. 

 

Irakurgaiak eta Idazlanak: 
-Liburuaren irakurketa derrigorrezkoa da. 
-Idazlanak, lanak eta horrelakoak garaiz entregatu behar dira. Berandu entregatuta, beti ere irakasleak lan hori                             

hartzen badu, gehienez ere 5 aterako dute. 

Ortotipografia: Akats ortografiko eta gramatikalek puntuazioa jaitsiko dute: -0,1 akats bakoitzeko gehienez ere                         

puntu 1eko penalizazioarekin. 

Sintaxia eman ondoren global bat egingo da. Ez bada gainditzen Ekaineko 1. deialdirako gelditzen da. 

Ebaluazio bakoitzeko nota: Batez bestekoa egite aldera atal guztietan gutxienez 4 atera behar dute. Etengabeko                             

ikasgaiak denez ez da berreskurapenik egingo,bai aldiz, 3. ebaluazioa bukatuta. 

AZKEN NOTA/NOTA FINAL Batez bestekoa ateratzeko hauxe izanen da ebaluazio bakoitzak izango duen ehunekoa,                          

beti ere 3. ebaluazioa gainditua beharko dute: Lehenengo ebaluazioak %25, bigarren ebaluazioak %35 eta hirugarren                             

ebaluazioak %40. 

 

 



 

IKASTURTEKO BERRESKURAPENAK 
EKAINEKO 1. DEIALDIA:Azterketa bat egin beharko zaio ikasgaia gainditu ez duenari, ikasgai osoekin edo irakasleak                             

zehaztutako gaiekin. Berreskurapen-nota gehienez ere 5 izango da. 
 EKAINEKO EZOHIKO DEIALDIA: 
Ikasgaia ez badu ekaineko 1. deialdian berreskuratu, ekaineko ezohiko deialdian ikasgai osoa sartuko da.                           

Berreskurapen-nota gehienez ere 5 izango da. 
 
  

 



 
GEOGRAFIA ETA HISTORIA Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua:98 

 

HELBURUAK 

Antzinako Erregimenaren  ezaugarri politiko-ekonomiko nagusiak ezagutzea. 
Iraultza liberalek, Industria Iraultzak eta nazionalismoak bideratu zituzten gertaera eta ideia politiko nahiz                         

ekonomiko garrantzitsuenak aztertzea.  
Lehen Mundu Gerraren kausak, aurrekariak, bilakaera eta ondorioak ezagutzea, elkar harremanatzea eta                       

desberdintzea. 
Mundu Gerren arteko garaia ezagutzea, gertaerak kritikoki baloratuz: Errusiako Iraultza, 1929ko krisi ekonomikoa,                         

totalitarismoen gorakada. Honekin lotuta, gaur egungo arazo batzuen oinarriak direla ulertzea eta kritikoki                         

baloratzea (neo faxismoa, arrazakeria, komunismoa...) 
Bigarren mundu Gerraren kausak zehaztea eta gudaren aldeak, bilakaera ongi kokatzea.  
Gerra Hotza, neokolonialismoa, sistema bipolarra, Europako Batasuna. 
Munduaren egungo egoera orokorrean aztertzea: politikoki, ekonomikoki. 
Estatu Espainolak XX. mendean  izandako eraldaketak ezagutzea 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
- Antzin Erregimeneko krisia. 

Frantziako iraultzaren leherketa. 
- Napoleonen inperioa. 

Liberalismoaren eta 

nazionalismoaren hedakuntza 

Europan. 
- Industria iraultza. Langile 

mugimenduaren jaiotza. 
- Espainia XIX mendean 
- XIX mendeko artea 
 

- Inperialismoa. Hirugarren 

munduaren sorrera. 
- Errusiako iraultza.  
- I. Mundu Gerra eta bere 

ondorioak. 
- 20. hamarkadako “urte eroak” eta 

1929ko “krak-a” 
- Faszismoak bere testuinguru 

historikoan 
- II. Errepublika eta Gerra Zibila.  
- Artea XX mendeko lehen 

erdialdean 

- II. Mundu Gerra eta bere ondorioak: 

Munduko orden politiko eta ekonomiko 

berriaren jaiotza. 
- Gerra Hotza. 
- Deskolonizazioa.  
- Frankismoa eta transizioa. Memoria 

historikoa. Nola bizi ziren gertari 

hauek geure bailaretan? 
- Egungo tentsio gune eta arazo 

nagusiak. Zeintzuk dira etorkizuneko 

erronka historikoak? 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

Bataz bestekoa egiteko ikasleak hamarretik lau puntu izan behar du gutxienez azterketen bataz  bestekoan  eta 

azterketen nota minimoa ezin da 3,5 baino gutxiago izan. 

Jarrera: %10 
Klaseko lana, etxekoa eta lan monografikoak: %10  
Azterketa: %80 ( ortografia kontutan hartuko da) 
 
Ikasleak ebaluaketa suspenditzen badu bakarrik suspenditutako gaiak berreskuratu beharko ditu azterketa baten 

bitartez. Azterketa hau eduki minimoetara egokituko da. 
Ikasleak edukiak gainditzen baditu baina klaseko jarrera edo/eta klaseko lana dela eta suspenditzen badu lan 

monografiko bat egin beharko du. 
Ekaineko ohiko eta ez ohiko deialdietan ikasleak suspenditutako ebaluaketak berreskuratu beharko ditu bakarrik. 

Ebaluaketen arteko bataz bestekoa eginez ikasleak 5 puntu baino gehiago eskuratzen baditu ez du berreskurapenik 

egin beharko, baldin eta suspenditutako ebaluaketan gutxienez 4 puntu baino gehiago baditu. 
 
 
  

 



 
GORPUTZ HEZIKETA Asteko saioak: 2 Urteko saioak:68 

 

HELBURUAK 

1. Jarduera fisikorako ohitura sistematikoa baloratzea osasun baldintzak eta bizi kalitatea hobetzeko bitarteko 

bezala. 
2. Ariketak egitea, aktiboki parte hartuz eta ahaleginak eginez, helburu hauek lortzeko: mugimenduen errendimendua 

gehitzea, egoera fisikoa hobetzea osasuna zaintzeko, eta gorputzaren doitze, menderatze eta kontrol funtzioak 

hobetzea. 
3. Hasierako mailaren baloraziotik abiatuta, gaitasun fisikoekin eta berariazko trebetasunekin zerikusia duten 

beharrak aseko dituzten jarduerak planifikatzea. 
4. Kirol eta jolas jarduera bakarkakoak, taldekoak eta aurkaritzakoak ezagutu eta egitea, joko egoeretan 

erregelamendu, teknika eta taktika hastapenak aplikatuz, gero eta autonomia handiagoarekin. 
5.. Errespetuzko, talde laneko eta kiroltasunezko trebetasunak eta gizarte jarrerak agertzea jardueretan, jokoetan 

eta kiroletan parte hartzeko orduan, alde batera utzita diferentzia kulturalak, sozialak, pertsonalak edo 

trebetasunekoak. 
6.. Musikarekin edo musikarik gabe adierazpen jarduerak egin eta diseinatzea, gorputza komunikaziorako eta 

sormenezko adierazpenerako tresnatzat erabiliz. 
7.Gizartean gorputzari, jarduera fisikoari eta kirolari ematen zaien tratamenduaren aurrean jarrera kritikoa 

hartzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa / 2. ebaluazioa/  3. ebaluazioa/  

1-BEROKETA ESPEZIFIKOA 
● Beroketa espezifiko ezberdinak 

autonomian egiteko gaitasuna 

(UD ezberdinen beroketa 

espezifikoa). 

(Unitate Didaktiko ezberdinetan 

ebaluatuko da). 
 

 

2-GAITASUN FISIKOAK ETA 

OSASUNA-2 

● Osasunarekin lotura duten 

gaitasun fisikoen  kontzeptuak 

eta hauek lantzeko oinarrizko 

metodoak. (%10) 

● Metodo ezberdinak praktikan 

jartzea (esfortzua, 

hobekuntza). (%20) 

● Gaitasun fisikoak lantzeko saioa 

prestatu. (talde lana) (%10)  

● Agilitate zirkuitua (%30) 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 

3-NIRE ERRESISTENTZIA 

HOBETZEN 
● Kontzeptuak, entrenamendu 

sistemak… (%10) 

● Erresistentzia lan-saio 

autonomoen plangintza egin. 

(%10)   

● Erresistentzia jolasak: 

(hobekuntza) (%10) 

● Erresistentzi saioak autonomian 

praktikara eraman (autonomia, 

esfortzua). (%30) 

● Beroketa espezifikoak 

autonomian burutu (autonomia, 

esfortzua). (%10) 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 

4-BIDE ENERGETIKOAK 

● Bide energetikoen oinarrizko 

kontzeptuak sakon aztertu 

(%30). 

6-IÑAUTERIAK 
● Iñauterietako koreografia 

prestatu eta festa egunean parte 

hartu. (esfortzua, autonomia, 

talde lana) %70 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 

7-ABIADURA 
● Kontzeptuak, metodoak ... %10 

● Beroketa espezifikoa (idatzizko 

lana, autonomian burutzea, 

esfortzua). %20 

● Abiadura  lan-saio autonomoen 

plangintza egin. %10 

● Burututako plangintza autonomian 

praktikara eraman. (autonomia, 

esfortzua). %30 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 

8-KIROL ENTRENAMENDUA 
● Aukeratutako kirol jarduerari 

dagozkion gorputz gaitasunak 

lantzeko saioak diseinatu. %20 

● Beroketa espezifikoa (idatzizko 

lana, autonomian burutzea, 

esfortzua) %20 

● Aurreko saioak autonomian 

praktikara eramatea. (autonomia, 

esfortzu). %40 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

  

9- EGOKITUTAKO JARDUERA 

FISIKOA 
● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak. %10 

● Beroketa espezifikoa (idatzizko 

lana, autonomian burutzea, 

esfortzua). %20 

● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak   praktikan 

jarri (esfortzua, hobekuntza). 

%40 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

11-BOLEIBOLA 
● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak. %10 

● Beroketa espezifikoa (idatzizko 

lana, autonomian burutzea, 

esfortzua). %20 

● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak praktikan jarri 

(esfortzua, hobekuntza). %40 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 

12-AURKARITZA KIROLAK  
( badminton, frontenis, eskupilota ) 
● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak. %20 

● Beroketa espezifikoak 

autonomian burutu. (autonomia, 

esfortzua). %10 

● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak praktikan jarri 

(esfortzua, hobekuntza). %40 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

●  

13-JARDUERAK NATUR 

INGURUNEAN 
● Natur gunean ibilaldia burutu. 

%70 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 

14-LEHEN SOROSPENAK 
● Lehen sorospenen oinarrizko 

kontzeptuak ezagutu. %20 

● RCP-ren simulakroa egin. 

(Bihotz-birika sistemen 

bizkortzea) %50 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 



● Burututako jarduerak bide 

energetikoekin erlazionatu 

(%45) 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

portaera (%20) 

 

5- CORE 

● Entrenamendu modu berriak 

ezagutu eta barneratu (%15) 

● Entrenamendu modu berrien 

saioa proposatu eta aurrera 

eraman (%60) 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

portaera (%20) 

10- KIN-BALL 
● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak. %20 

● Beroketa espezifikoak 

autonomian burutu. (autonomia, 

esfortzua). %10 

● Oinarrizko arautegia eta alderdi 

tekniko-taktikoak   praktikan 

jarri (esfortzua, hobekuntza). 

%40 

● Jarrera: arropa egokia (%5), 

higienea (%10), portaera (%15) 

 
METODOLOGIA (talde guztientzat berdina) 

-Irakaskuntza esanguratsuak bultzatuko dira. 
-Parte hartzea, talde lana eta sormena jorratuko dira. 
-Ikasgaiaren garapen jarraia: DBH-ko 4 urteetan zehar helburuak progresiboki lortzen joango dira. 
-Eduki teorikoen garapena DBH-ko 4 urteetan zehar (eduki teoriko eta praktikoen artean beti erlazio zuzena egongo 

delarik). 

 

-IKASLEAREN AUTONOMIAREN GARAPENA: hasierako erabakiak irakasleak hartzen baditu ere, ikasleak, 

pixkanaka, geroz eta maizago hartu beharko ditu erabakiak. Unitate Didaktiko askotan, hasieran irakasleak 

gidatutako fase bat egongo da, ondoren, ikasleek beraiek bideratuko duten fase autonomoa etorriko delarik. 

(DBH-ko ikasketak bukatu ondoren, baliteke ikasle batzuk kirol eta ekintza fisikoekin kontaktu gehiago ez izatea. 

Gure helburua beraz, ikasleak behar izanez gero, beraien forma fisikoa autogestionatzeko errekurtsoz hornitzea 

eta irakastea izango da). 

 

-Irakaskuntza-ikaskuntza estiloak: *Estilo instruktikboak: 
Irakaskuntzaren ekintza espezifikoetarako (teknika espezifikoak lantzeko, egokitzapen fisiko-motorra lantzeko…): 

irakaslea eredua da, ikasleak eredu hau errepikatu behar duelarik, euren zalantza eta proposamenak burutuz. 

 

*Aurkikuntzan oinarritutako estiloak: 
Ikasleak erabakiak hartzea nahi dugunean erabiliko direnak (taktika kiroletan, koreografiak prestatzeko…).   
   

 
BALIABIDEAK (talde guztientzat berdina) 

-Irakasleak prestaturiko apunte ezberdinak erabiliko dira. 
-Ikasgaiaren inguruan oso interesgarriak diren zenbait “web” orri erabiliko dira. 

 
EBALUAZIOA:  NOLA , KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK ETA ERREKUPERAZIO SISTEMA (talde guztientzat 

berdina) 
-NOLA: 1-Behaketa sistematikoa. 2-Lan teorikoak.  
3-Lan praktikoak. 4-Ahozko galdeketak. 5-Test fisikoak. 
6-Lan bereziak.  
-KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK: (Unitate ezberdinetan ikus daiteke) 

  Teoria dagoenean  Teoriarik ez dagoenean 

PRAKTIKA  % 50  %70 
TEORIA  %20   

JARRERA  %30  %30 

 

● Norbaitek atalen bat ez badu gainditzen, bere gehienezko nota 5 izango da ebaluaketa horretan 

(bertze bi ataletan ongi aritzen bada ere), eta bi atal suspendituz gero, Gorputz Heziketako ikasgaia 

ez du gaindituko. 

● Lan teorikoetan, ortografia kontutan hartuko da, 0,1 kenduko delarik akats bakoitzeko. 

 

-ERREKUPERAZIO SISTEMA:   
*Azterketa edo lanen bat gainditu gabe baldin badago (teoriko edo praktikoa) ebaluaketa horretan berriz 

egiteko aukera izango du ikasleak. 
*Ebaluaketa bat ez badu gainditzen, ebaluaketa bukatu aurretik hau errekuperatzeko aukera izango du 

ikasleak. 
               *Hirugarren ebaluazioaren berreskurapenak, bat egingo du, ekaineko lehenengo azterketarekin.   

               *Ebaluaketa bat gainditzeko, Unitate Didaktiko guztiak gainditu behar dira. 

 
 
  

 



 
INFORMATIKA Asteko saioak: 2 Ikasturteko saio kopurua:61 

 

HELBURUAK 

- Informatikari eta ordenagailu baten osagaiei buruzko oinarrizko kontzeptuei dagokien berariazko hiztegia                       

zehaztasunez ezagutu eta erabiltzea. 
- Informatikak gaurko munduan dituen aplikazioak, hala nola giza jardueraren hainba alderdirekin dituen                         

loturak ezagutu eta baloratzea. 
- Baliabide informatikoak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea argazki-irudiaren,                   

diseinu grafikoaren eta bideo edizioaren eremuetan. 

- Programazioaren lengoaia ezagutu eta erabiltzea. 

- Ikasten ikastea eta autonomo izaten ikastea baliabide informatikoak eta IKTak eskeintzen dituzten                         

abantailez baliatuz. 

 

 
EDUKIEN DENBORA BANAKETA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
 

-Irudi digitala (GIMP): 

 

- Publizitatea. Gimp-en 

erabilera bultzatuz eta beste 

aplikazio batzuen bitartez 

publizitate proiektua gauzatzea.  

 
- Programazioa: Scratch 

 

-Komikia: Pixton aplikazioa 

erabiliza komiki baten sorkuntza. 

 

 
- Ikasleen proposamenak. Ikasleak 

hurrengo urteko ikasketetan 

beharko dituen ezagutza 

informatikoetan murgiltzea. (Adib. 

Geografiako Informazio Sistemen 

zerbitzuak erabiltzen ikasi, 

LibreCad marrazketa teknikorako 

programen erabilpena, etab. ) 

 
 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

 

Edukiak, batez ere, banakako zein taldekako ariketa, beharrezko denean azterketa, eta proiektu 

praktikoen bidez landuko dira.  

 

Ebaluazio bakoitzeko nota:Lanak: %70 (7 puntu), azterketa: %30 (3 puntu) Jarrera: (-0,5 / +0,5)  

● Lanak: fitxak, ariketak, aurkezpenak, idatzizko lanak, proiektuak eta koadernoa. Lan guztiek ez 

dute balio berdina izango. Lan hori egiteko esfortzuaren arabera irakasleak erabakiko du atal 

bakoitzaren balioa. 

● Azterketak: gerta daiteke ebaluazioren batean azterketarik ez egitea. Kasu hauetan azterketaren 

puntuak “Lanak” atalak hartuko luke. 

● Jarrera: (Arauak, euskara, puntualtasuna interesa eta parte hartzea,etab.: -0,5 / +0,5 

-Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balio du, eta beti ere irakasleak 

erabakiko               du kenketa edo gehiketa hori nola egin. 

-Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez errespetatzea, euskara ez erabiltzea…) nahikoa 

arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota ‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta 

orduan 5 bihurtuko da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. 

-Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5 izango dute. 

 

Errekuperazio sistema: Ez gaindutako atala (3,5 baino gutxiago) errekuperatzeko aukera izango dute 

hurrengo ebaluazioan zehar, baldin eta ebaluazioko bataz bestekoan 5 baino gehiago atera bada. Bataz 

bestekoan ez bada 5 lortzen 5etik beherako atal guztien berreskurapena egingo da.  3. ebaluaketak ez du 

berreskurapenik izango.  

 

Ekaineko ohiko deialdia: Ekaineko nota hiru ebaluazioen bataz bestekoa izanen da. Batez bestekoa egin 

ahal izateko gutxienez 4 lortu behar da ebaluazio guztietan. Ez gainditutako ebaluazioaren inguruko 

azterketa teoriko-praktikoa izanen dute. 3. ebaluaketaren berreskurapena bada gainditu gabeko atalen 

berreskurapena egingo da soilik. 

 

Ekaineko ez-ohiko deialdia: Ez gainditutako ebaluazioaren inguruko azterketa teoriko-praktikoa izanen 

dute. Horretarako berreskurapeneko klaseetara etorri eta bertan eskatutako lana egin beharko dute. 

 

Hurrengo kurtsorako pendientea: Hurrengo kurtsorako teknologia uzten duenari, lan plangintza bidaliko 

zaio etxera azaro bitartean. 

 

  

 



 
INGELESA Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua:97 

 

HELBURUAK 

1. Ahozko testu argietako eta hizkuntza estandarra erabiltzen den komunikazio egoera desberdinetako informazio                        

orokorra eta berariazkoa entzun eta ulertzea. 
2. Ahoz hitz egitea eta elkarreraginean jardutea komunikazioko ohiko egoeretan. 
3. Ikasleen gaitasunetarako eta interesetarako egokia den maila bateko idatzizko testu mota desberdinak ulertzea,                          

informazio orokorra eta berariazkoa ateratzeko. 
4. Testu errazak idaztea helburu desberdinekin, kohesioa eta koherentzia lortzeko behar diren baliabideak                         

erabiliz. 
5. Hizkuntzaren oinarrizko elementuak modu gogoetatsuan eta zuzentasunez erabiltzea, komunikazioaren                   

testuinguru errealetan. 
6. Hizkuntza aintzat hartzea informazioa eskuratzeko tresna gisa eta era guztietako edukiak ikasteko erreminta                          

gisa. 
7. Hizkuntza baloratzea, jatorri, hizkuntza eta kultura desberdinetako pertsonen arteko komunikazioa eta elkar                        

ulertzea bideratzeko. 
8. Atzerriko hizkuntzaren dimentsio soziokulturala ezagutu eta lantzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Gramatika:  

- Aditz modalak.  

- Orainaldia: Present Simple eta Present 

Continuous. 
- Lehenaldia: Past Simple eta Present 

Perfect Simple.  

- Lehenaldia: Past Simple, Past Continuous 

eta used to. When, while eta just when 

partikulak. 

- Lehenaldia: Present Perfect Simple eta 

Present Perfect Continuous. For eta since; 

already, still, yet, just, never eta ever 

partikulak. 

- Lehenaldia: Past Simple eta Past Perfect 

Simple.  

- Enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty 

of, too much eta too many. 
Hiztegia: 
- Teknologia eta Aisialdiko jarduerak. 

- Osasuna eta Erosketak. 

- Izaera adjektiboak. 

- Get eta make. 

- Publizitatea. 

Gramatika: 
- Pasiba esaldiak: lehenaldia, 

orainaldia eta etorkizuna. 

- Izenordain bihurkariak, each 

other eta one another. 

- Have something done. 

- Baldintzak: lehenengoa, 

bigarrena eta hirugarrena. If 

eta unless partikulak. If only eta 

I wish. 

- Galderak. 

- Aditzak: -ing edo to. 

 
Hiztegia: 
- Teknologia adjektiboak eta 

aditzak. 

- Aditzak. 

- Aditz konposatuak. 

- Osasuna eta gaixotasunak 

- Jokabideak. 
Gaiekin lotuta dauden idatzizko 

testua keta ikus-entzunezko 
baliabideak erabiliko dira. 

Gramatika: 

- Zehar-estiloa. Galderak, 

baiezkoak eta agintera. 

- Preposizioak. 

- Etorkizuna: Future Continuous 

eta Future Perfect.  

- Etorkizuna: will, be going to, 

Present Simple eta continuous. 

- Konparatiboak eta superlatiboak.  

 

Hiztegia: 
- Aditzak. 

- Aisialdia. 

- Preposizio esamoldeak. 

- Bidaiak. 

- Eguraldia 
 
Gaiekin lotuta dauden idatzizko 

testua keta ikus-entzunezko 
baliabideak erabiliko dira. 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

EBALUAZIOKO NOTA:   
Azterketak %85: %40 gramatika eta hiztegia, %20 irakurmenaren ulermena, %20 idazmena, %10 entzumenaren                         

ulermena eta %10 ahozko adierazpena. Batez bestekoa egin ahal izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu azpi atal                                   

bakoitzean. 
Bestelakoak %15: %5 idazlanak eta %5 irakurgaiak (1.ebaluazioan idazlanak %10, irakurgairik ez dugu egingo), %5                             

klaseko lana, koadernoa.... Batez bestekoa egin ahal izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu atal bakoitzean. Lanak                                 

berandu entregatzen badituzte, gehienez 5 izango da emaitza, beti ere irakasleak lana jasotzen badu. 
Etxerako lana: Ikasleek etxerako lanak beti egin behar dituzte. Etxerako lana egin gabe ekartzen duten bakoitzean                               

-0,1 kenduko zaie ebaluazioko azken notatik. 
Jarrera (+/- 0,5): Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere irakasleak                               

erabakiko du kenketa edo gehiketa hori nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez                             

errespetatzea…) nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5                         

izango dute. 
*Ez da errekuperaketarik egingo ebaluaketa jarraia delako.   
EKAINEKO NOTA: 
Ekainean kurtsoko batazbestekoa egingo da. Ebaluazio bakoitzak balio ezberdina izango du: 
1.ebaluazioak: %25 ; 2.ebaluazioak: %35 ; 3.ebaluazioak: % 40. 3. ebaluazioa gainditzen ez bada, ez da batazbestekoa                                 

egingo. 
Gainditzen ez duen ikasleak ekainean berreskuratzeko aukera izango du. Emaitza gehienez 5 izango da. 
PENDIENTEEN TRATAERA: 
Ikasle batek gainditu gabe baldin badu aurreko kurtsoko ingelesa, bi forma ezberdin ditu ikasgaia berreskuratzeko: 
- 1. eta 2. ebaluazioak gainditzen baditu berreskuratuko du ikasgaia. 
- Lehenengo bi ebaluazioak suspenditzen baditu, azterketa global bat egin beharko du azkenengo hiruhilekoan. 

 

 



 
INGELESA (aukerakoa) Asteko saioak: 2 Ikasturteko saio kopurua: 65 

 

HELBURUAK 

1. Ahozko testu argietako eta hizkuntza estandarra erabiltzen den komunikazio egoera 
desberdinetako informazio orokorra eta berariazkoa entzun eta ulertzea. 
2. Ahoz hitz egitea eta elkarreraginean jardutea komunikazioko ohiko egoeretan. 
3. Ikasleen gaitasunetarako eta interesetarako egokia den maila bateko idatzizko testu 
mota desberdinak ulertzea, informazio orokorra eta berariazkoa ateratzeko. 
4. Testu errazak idaztea helburu desberdinekin, kohesioa eta koherentzia lortzeko behar diren baliabideak erabiliz. 
5. Hizkuntzaren oinarrizko elementuak modu gogoetatsuan eta zuzentasunez erabiltzea, komunikazioaren testuinguru 

errealetan. 
6. Hizkuntza aintzat hartzea informazioa eskuratzeko tresna gisa eta era guztietako edukiak 
ikasteko erreminta gisa. 
7. Hizkuntza baloratzea, jatorri, hizkuntza eta kultura desberdinetako pertsonen arteko 
komunikazioa eta elkar ulertzea bideratzeko. 
8. Atzerriko hizkuntzaren dimentsio soziokulturala ezagutu eta lantzea. 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Gramatika:  

- Aditz modalak.  

- Orainaldia: Present Simple eta Present 

Continuous. 
- Lehenaldia: Past Simple eta Present 

Perfect Simple.  

- Lehenaldia: Past Simple, Past 

Continuous eta used to. When, while eta 

just when partikulak. 

- Lehenaldia: Present Perfect Simple eta 

Present Perfect Continuous. For eta 

since; already, still, yet, just, never eta 

ever partikulak. 

- Lehenaldia: Past Simple eta Past 

Perfect Simple.  

- Enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much eta too many. 
Hiztegia: 
- Teknologia eta Aisialdiko jarduerak. 

- Osasuna eta Erosketak. 

- Izaera adjektiboak. 

- Get eta make. 

- Publizitatea. 

Gramatika: 
- Pasiba esaldiak: lehenaldia, 

orainaldia eta etorkizuna. 

- Izenordain bihurkariak, each 

other eta one another. 

- Have something done. 

- Baldintzak: lehenengoa, 

bigarrena eta hirugarrena. If eta 

unless partikulak. If only eta I 

wish. 

- Galderak. 

- Aditzak: -ing edo to. 

 
Hiztegia: 
- Teknologia adjektiboak eta 

aditzak. 

- Aditzak. 

- Aditz konposatuak. 

- Osasuna eta gaixotasunak 

- Jokabideak. 
Gaiekin lotuta dauden idatzizko 

testua keta ikus-entzunezko 
baliabideak erabiliko dira. 

Gramatika: 

- Zehar-estiloa. Galderak, 

baiezkoak eta agintera. 

- Preposizioak. 

- Etorkizuna: Future Continuous 

eta Future Perfect.  

- Etorkizuna: will, be going to, 

Present Simple eta continuous. 

- Konparatiboak eta superlatiboak.  

 

Hiztegia: 
- Aditzak. 

- Aisialdia. 

- Preposizio esamoldeak. 

- Bidaiak. 

- Eguraldia. 
 
Gaiekin lotuta dauden idatzizko 

testua keta ikus-entzunezko 
baliabideak erabiliko dira. 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

EBALUAZIOKO NOTA:   
Azterketak %85: %40 gramatika eta hiztegia, %20 irakurmenaren ulermena, %20 idazmena, %10 entzumenaren                         

ulermena eta %10 ahozko adierazpena. Batez bestekoa egin ahal izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu azpi atal                                   

bakoitzean. 
Bestelakoak %15: %5 idazlanak eta %5 irakurgaiak (1.ebaluazioan idazlanak %10, irakurgairik ez dugu egingo), %5                             

klaseko lana, koadernoa.... Batez bestekoa egin ahal izateko ikasleak 4 puntu izan beharko ditu atal bakoitzean. Lanak                                 

berandu entregatzen badituzte, gehienez 5 izango da emaitza, beti ere irakasleak lana jasotzen badu. 
Etxerako lana: Ikasleek etxerako lanak beti egin behar dituzte. Etxerako lana egin gabe ekartzen duten bakoitzean                               

-0,1 kenduko zaie ebaluazioko azken notatik. 
Jarrera (+/- 0,5): Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere irakasleak                               

erabakiko du kenketa edo gehiketa hori nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez                             

errespetatzea…) nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5                         

izango dute. 
*Ez da errekuperaketarik egingo ebaluaketa jarraia delako.   
EKAINEKO NOTA: 
Ekainean kurtsoko batazbestekoa egingo da. Ebaluazio bakoitzak balio ezberdina izango du: 
1.ebaluazioak: %25 ; 2.ebaluazioak: %35 ; 3.ebaluazioak: % 40. 3. ebaluazioa gainditzen ez bada, ez da batazbestekoa                                 

egingo. 
Gainditzen ez duen ikasleak ekainean berreskuratzeko aukera izango du. Emaitza gehienez 5 izango da. 
PENDIENTEEN TRATAERA: 
Ikasle batek gainditu gabe baldin badu aurreko kurtsoko ingelesa, bi forma ezberdin ditu ikasgaia berreskuratzeko: 
- 1. eta 2. ebaluazioak gainditzen baditu berreskuratuko du ikasgaia.- Lehenengo bi ebaluazioak suspenditzen baditu,                             

azterketa global bat egin beharko du azkenengo hiruhilekoan. 
  

 



 
LATINA Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua:89 

 
 

HELBURUAK 

·  Zibilizazio grekolatindarraren ezaugarri nagusiak ezagutzea: gizartea, politika, artea, literatura. 
·  Latina, euskara, gaztelera eta gainontzeko hizkuntza erromanikoen arteko erlazioa ezagutzea. 
·  Jainko-jainkosa grekolatindarrak identifikatzea. 
·  Antzinako mito eta heroi garrantzitsuenak ezagutzea 
·  Latinetik gaztelerarako bilakabide fonetikoa: arau nagusienak. 
·  Izenen eta adjektiboen deklinabideak. 
·  Indikatibozko aldiak sum eta aditz predikatiboetan aktibaz. 
·  Erromako sorrera eta historiaren garai inportanteenen ezaugarriak ezagutzea 

 

 
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
IKERKETA LANA: 

Erromakomonarkia.Erregeak.Errep

ublika. Erromako inperioa.Zesarren     

hilketa. 

Istorio mitologikobatzuk.   

Erromarensorrera/ 

Emakumesabinen 

bahiketa/Bestaleak.  

 

GRAMATIKA: LLPSI  

Lingualatina. Ahoskera eta     

alfabetoa;eboluzioa: bokalak,   

diptongazioa eta konparazioa     

Gaztelanian eta Euskaran.  

 

 Capitulum I 

Imperium Romanum. Litterae et       

numeri. 

Et(...), in, non, quoque, sed, -ne...?,           

ubi, num...?,quid? 

Singularis/pluralis 

Sustantivum/adiectivum 
 
 Cap. II  

Familia Romana. Liber tuus Latinus. 

Masculinum/femininum/neutrum. 

Genetivus. Coniunctiones:...-que.   

Interrogatiboak: quis?, quot? 

Adjet. Posesiboak. 

 

LEXIKOA: 

Descubre las palabras (disziplina       

desberdinetan: 

Medizina,Erlijioa,Matematika, 

Fisika eta Kimika, Historia       

etaGeografia,Politika), 

Araufonologikoak, Latinismos eta     

cultismos, Europa habla latín… 
 
 

 

 
 

IKERKETA LANA: 

ErromakoGizartea. 

Bizimodua.Emakumea. Etxebizitza.  

 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA: LLPSI 

Cap. III 

Puer improbus. 

Verbum. Nominativus, accusativus. 

Pronomen.Interrog.,relatiboa 

Cur....?...quia.. 

 

Cap. IV 

Dominus et servi. 

Vocativus. Imperativus. 

Conjugazioak. 

 

Cap. V 

Villa et hortus. 

Acusativum pluralis. Ablativus. 

Praepositiones: ab, cum, ex, in, sine. 

Pronomen: is,ea, id. 

Indikatibo eta imperatiboa     

pluralean. 

 

LEXIKOA: 

Descubre las palabras (disziplina       

desberdinetan: 

Medizina,Erlijioa,Matematika, 

Fisika eta Kimika, Historia       

etaGeografia,Politika), 

Araufonologikoak, Latinismos eta     

cultismos, Europa habla latín… 

 
 
   

  

IKERKETA LANA: 

Erromatar aztarnak penintsulan,     

Nafarroan eta zonaldean. 

 

 

 

 

 

GRAMATIKA: LLPSI 

Cap. VI 

Via Latina 

Praepositiones+acus: 

ad,ante,apud,circum,inter,per,post,pro

pe. 

Quo?, unde? 

Locativus. 

Activum/ passivum. 

 

Cap. VII 

Puella eta rosa 

Dativus. 

Pronom. Reflexiboa: se. 

Nonne...est? 

Num...est? 

 

 

 

 

 LEXIKOA: 

Descubre las palabras (disziplina       

desberdinetan: 

Medizina,Erlijioa,Matematika, Fisika   

eta Kimika, Historia eta       

Geografia,Politika.), Arau fonologikoak,     

Latinismos eta cultismos, Europa habla         

latín... 

 

 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

Azterketak eta lan bereziak:  % 85   
Klaseko lana ( jarrera eta portaera barne):  % 15  
 
EBALUAZIOKO NOTA: 
Batez bestekoa egite aldera atal bakoitzean gutxienez 4 atera behar dute. Ez badute gainditzen berreskurapen 
azterketa egin beharko dute (gehienez 5 aterako da). 
AZKEN NOTA 
 Batez bestekoa ateratzeko hauxe izanen da ebaluazio bakoitzak izango duen ehunekoa, 
-   Lehenengo ebaluazioak %30 

 



      Bigarren ebaluazioak %30 
      Hirugarren ebaluazioak %40 
 IKASTURTEKO BERRESKURAPENAK 

  EKAINEKO 1. DEIALDIA: 
Azterketa bat egin beharko zaio ikasgaia gainditu ez duenari, Berreskurapen-nota gehienez ere 5 izango da. 

  EKAINEKO EZOHIKO DEIALDIA: 
Ikasgaia ez badu ekaineko 1. deialdian berreskuratu, ekaineko ezohiko deialdian irakasleak adieraziko dio zer eta                             

nola berreskuratu. Berreskurapen-nota gehienez ere 5 izango da. 

 
  

 



 
 
MATEMATIKA, Aplikatuak Asteko saioak: 4 Ikasturteko saio kopurua:126 
 

HELBURUAK 

Ikaslea gai da, herritar arduratsu gisa, matematikak gizartean duen funtzioa identifikatzeko, ulertzeko eta 

ezagutza matematikoa erabiltzeko, oinarri sendoko arrazoiketak eraikiz eta matematikaren berariazko 

pentsamendu eta adierazpen moldeak erabiliz, bizitzako beharrei erantzun eta arazoei irtenbidea eman ahal 

izateko. 

 
 

LANDU BEHAR DUGUNA 
1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 

• Berreketak 
• Zenbakikuntza-sistema 

hamartarra 

• Notazio zientifikoa 

• Unitate aldaketak 

• Funtzio esponentziala  

• Hazkunde eta txikitze 

esponentziala (grafikoki) 
• Interesak ekonomian. 
• Ausazko esperimentu sinplea. 
• Gertaera baten probabilitatea. 
• Ausazko esperimentu 

konposatuak. 
• Baldintzazko gertaera eta 

haren probabilitatea. 
 

• Lehen mailako ekuazioak 

• Inekuazioak 

• Desberdintzak: esanahia eta 

adierazpena 

• Lehenengo mailako inekuazioak: 

ezaugarriak, soluzioa eta 

soluzioaren adierazpena 

• Inekuazio-sistema linealak: 

ezaugarriak, soluzioa eta 

soluzioaren adierazpena 

• Bigarren mailako ekuazioak   

• Parametro estatistikoak: 

zentralizazio-, posizio- eta 

sakabanatze-parametroak 

• Esanahia 

• Kalkulua: maiztasun-taulak eta 

kalkulu-orria 

• Banaketa normala 

• Ezaugarriak 

• Gauss-en kanpaia 

• Bi aldagaiko banaketa estatistikoa 

• Adierazpen grafikoa: 

puntu-hodeia 

 

• Antzekotasuna. Talesen teorema  

• Trigonometria 

- Triangeluen antzekotasuna 

- Triangeluen propietateak 

- Angeluen neurketa eta unitateak 

- Arrazoi trigonometrikoak eta 

oinarrizko propietateak 

- Triangeluen ebazpena 

• Funtzioak 

- Zatika definitutako funtzioak 

- Funtzio trigonometrikoak  

 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 
Kalifikatzeko orduan baloratuko dugu: 
 

Edukien azterketak %70 Konpetentzien ebaluazioa %30 (froga, etxerako lana, jarrera, euskararen erabilera) Batez 

bestekoa egin ahal izateko gutxienez 3,5 lortu behar da azterketetan. 
Jarrera Arauak errespetatzea, euskara erabiltzea, interesa, parte hartzea…): (+0,5…... -0,5). Jarrerak ebaluazio 

amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere irakasleak erabakiko du kenketa edo gehiketa hori 

nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez errespetatzea, euskara ez erabiltzea…) nahikoa 

arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota ‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta orduan 5 

bihurtuko da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5 

izango dute. 

Berreskurapenak: Ez gainditutako azterketa froga baten bitartez errekuperatzeko aukera izango dute 

ebaluazioaren amaieran. 
Batez bestekoa egin ahal izateko gutxienez 3,5 lortu behar da azterketetan. 
Ekaineko ez-ohiko deialdia: Berreskurapeneko klaseetara etorri eta ekainaren amaieran azterketa egingo dute 

(dagokien ebaluaziokoa).   
 
  

 



 
MATEMATIKA, Akademikoak Asteko saioak: 4 Ikasturteko saio kopurua: 130 
 

HELBURUAK 
Ikasleak hazkundea eta txikitze esponentzialarekin eta zoriarekin erlazionatutako modelo edo eredu 

matematikoak sortzen eta aurretik emandakoak eraldatzea, eta, modelo horiek baliatuz, eremu natural, 

soziopolitiko eta ludikoko fenomeno eta gertaerei buruzko informazioa erdiestea, baita haien ondorioak esplikatu 

eta balioetsi ere, horrelako fenomenoen aurrean erabaki egokiak hartzea. 

 
LANDU BEHAR DUGUNA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Aritmetika: 
- Zenbaki errealak; irrazionalak, 

zuzenean adierazpena, tarteak, 

erroak, berreketak eta euren 

propietateak, zenbaki hurbilduak 

eta idazkera zientifikoa.  

 

Aljebra: 
- Polinomio eta frakzio 

aljebraikoak; polinomioen 

zatiketa, Ruffiniren erregela, 

faktorizazioa, zatigarritasuna, 

frakzio aljebraikoak.  

 

Ekuazioak: 

- Ekuazioak, inekuazioak eta 

sistemak; bigarren mailako 

ekuazioak, beste batzuk, ekuazio 

linealen sistemak, ez linealak, 

inekuazioak.  

 

Funtzioak eta ezaugarriak: 

- Funtzioen adierazteko erak eta 

funtzio elementalak; 

definizio-eremua, etenak eta 

jarraitasunak, hazkunde eta 

beherapenak, maximo eta minimoak, 

joera eta periodikotasuna. 
 

Oinarrizko funtzioak: 

- Linealak (malda) eta bere motak, 

zatika definituak, koadratikoak 

(parabolak) eta bere adierazpena, 

alderantzizkoak, errodunak, 

esponentzialak, logaritmikoak. 

 

Antzekotasuna: 
- Irudiak (planoak, mapak, 

maketak), eskalak, laukizuzenen 

antzekotasuna, triangeluen 

antzekotasunak (Tales), triangelu 

zuzenen antzekotasuna, antzeko 

irudien azaleren arteko erlazioa, 

aplikazioak.  

 

 

 

 

Trigonometria: 

Arrazoi eta erlazio trigonometrikoak, 

triangelu zuzenen ebazpena, triangelu 

zehiarrak, oinarrizko angeluen arrazoi 

trigonometrikoak, edozein angeluren 

arrazoi trigonometrikoak.  

 

Geometria analitikoa: 

Planoko puntuen erlazioak, zuzenak, 

paralelotasuna, zuzenen posizio 

erlatiboak, puntuen arteko distantzia, 

zirkunferentziaren ekuazioa, planoko 

eremuak.  

Bektoreak planoak, eragiketak 

bektoreekin, zuzenki baten erdigunea, 

hiru puntu lerrokatuta dauden 

egiaztatzea, zuzen ekuazioak eta 

forma orokorra, koordenatu ardatzen 

zuzen paraleloak, zirkunferentzia 

baten ekuazioa.  

 

Estatistika eta Konbinatoria: 

- Maiztasun taulak, bataz bestekoa eta 

desbideratze estandarra, posizio 

neurriak datu isolatuentzat, posizio 

neurriak tarteka bildutako datuentzat.  

- Biderketan oinarritutako estrategiak, 

aldakuntzak eta permutazioak, ordenak 

eragini ez duenean, 

konbinazioak,faktorialak eta konbinazio 

zenbakiak, konbinatoria probabilitatea 

kalkulatzeko, Laplaceren legea, 

jokabidea, gertaera motak eta 

erlazioak.  

 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA (A eta B) 

Kalifikatzeko orduan baloratuko dugu: 
 

Edukien azterketak %60 Konpetentzien ebaluazioa %40 (froga, etxerako lana, jarrera, euskararen erabilera) 
Jarrera(Arauak errespetatzea, euskara erabiltzea, interesa, parte hartzea…): (+0,5…... -0,5). Jarrerak ebaluazio                     

amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balioko du, eta beti ere irakasleak erabakiko du kenketa edo gehiketa                               

hori nola egin. Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez errespetatzea, euskara ez erabiltzea…)                           

nahikoa arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota ‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta                             

orduan 5 bihurtuko da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. Kaleratze edo parte batekin,                             

jarreran -0,5 izango dute. 

 

Errekuperazio sistema: Ez gaindutako atala (3,5 baino gutxiago) errekuperatzeko aukera izango dute hurrengo                         

ebaluazioan zehar, baldin eta ebaluazioko bataz bestekoan 5 baino gehiago atera bada. Bataz bestekoan ez bada 5                                 

lortzen 5etik beherako atal guztien berreskurapena egingo da.  3. ebaluaketak ez du berreskurapenik izango.  

 

Ekaineko ohiko deialdia: Ekaineko nota hiru ebaluazioen bataz bestekoa izanen da. Batez bestekoa egin ahal                             

izateko gutxienez 4 lortu behar da ebaluazio guztietan. Ez gainditutako ebaluazioaren inguruko azterketa izanen                           

dute. 3. ebaluaketaren berreskurapena bada gainditu gabeko atalen berreskurapena egingo da soilik. 

 

Ekaineko ez-ohiko deialdia: Ez gainditutako ebaluazioaren inguruko azterketa izanen dute. Horretarako                     

berreskurapeneko klaseetara etorri eta bertan eskatutako lana egin beharko dute. 

 

  

 



 
TEKNOLOGIA Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua:92 
 
 

HELBURUAK 

-   Marrazketa teknikoari dagozkion tresnak ongi erabili, eta emaitzaren aurkezpenaren garrantzia baloratzea. 
- Modu aktibo eta arduratsuan parte hartzea talde lanean, soluzioak bilatzen erabakiak hartzen eta ezarritako                             

lanak egiten, errespetu lankidetza, tolerantzia eta elkartasunezko jarrera hartuta. 
- Objektu eta sistema teknologikoak aztertzea, nola funtzionatzen duten ulertzeko, haien elementuak eta                         

bakoitzak betetzen duen funtzioa ezagutzeko.  
- Problema teknologikoei heltzea autonomiaz eta sormenez, modu ordenatu eta metodikoan lan eginez problema                           

aztertzeko. 

 
 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
 
OBJETU TEKNOLOGIKOEN 

DISEINUA 

Objetuen diseinua 

Sormenezko prozesua 

Diseinatze prozesuaren faseak 

Industriako diseinua 

 
ADIERAZPEN GRAFIKOA 
Krokisa 

Akotazioa 

Perspektiba isometrikoa 

Cavalieri perspektiba 

Sekzioak eta ebaketak 

 

ETXEBIZITZATAKO 

INSTALAZIOAK 
Instalazio elektrikoa. 
Instalazio hidraulikoa. 
Berokuntza eta aire girotua. 
Komunikazioak. 
Arkitektura bioklimatikoa. 
Proiektua: testu prozesadore eta 

aurkezpen digitaletarako programak 

erabiliz norberaren etxeko 

istalazioa aztertu eta azaltzea.  

 

 
HIDRAULIKA ETA PNEUMATIKA 

Proiektua: beso hidruliko baten 

proiektu teknikoa eta eraikuntza 

 

ELEKTRIZITATEA 
Oinarrizko errepasoa: Zirkuitu 

elektrikoak, Ohm-en legea 
 

 
 
 

 
SISTEMA ELEKTRONIKOAK 
Sistema elektronikoak. 
Oinarrizko osagai elektronikoak. 

 

ROBOTIKA (Arduino) 

Proiektua: Arduinorekin proiektu bat 

egingo da.  

 
BALIABIDEAK 

LIBURUA: “Teknologia 4 DBH” Anaya/Haritza + Anaya-Digital web-gunea 
ESKOLAN: liburutegia, teknologia gela, komunikazioaren teknologiak. 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

 

Edukiak, batez ere, banakako zein taldekako ariketa, beharrezko denean azterketa, eta proiektu praktikoen 

bidez landuko dira.  

 

Ebaluazio bakoitzeko nota:Lanak: %70 (7 puntu), azterketa: %30 (3 puntu) Jarrera: (-0,5 / +0,5)  

● Lanak: fitxak, ariketak, aurkezpenak, idatzizko lanak, proiektuak eta koadernoa. Lan guztiek ez dute 

balio berdina izango. Lan hori egiteko esfortzuaren arabera irakasleak erabakiko du atal bakoitzaren 

balioa. 

● Azterketak: gerta daiteke ebaluazioren batean azterketarik ez egitea. Kasu hauetan azterketaren 

puntuak “Lanak” atalak hartuko luke. 

● Jarrera: (Arauak, euskara, puntualtasuna interesa eta parte hartzea,etab.: -0,5 / +0,5 

-Jarrerak ebaluazio amaierako notari kentzeko edo gehitzeko balio du, eta beti ere irakasleak erabakiko 

du kenketa edo gehiketa hori nola egin.   
-Hiruhilekoa gaindituta ere, jarrera txarra (arauak ez errespetatzea, euskara ez erabiltzea…) nahikoa 

arrazoia izan liteke ebaluazioa suspenditzeko. Kasu horietan, nota ‘izoztu’ egingo da ekainera arte, eta 

orduan 5 bihurtuko da baldin eta ikasleak jarrera-aldaketa nabaria egin badu. 

-Kaleratze edo parte batekin, jarreran -0,5 izango dute. 

 



 

Errekuperazio sistema: Ez gaindutako atala (3,5 baino gutxiago) errekuperatzeko aukera izango dute hurrengo 

ebaluazioan zehar, baldin eta ebaluazioko bataz bestekoan 5 baino gehiago atera bada. Bataz bestekoan ez bada 

5 lortzen 5etik beherako atal guztien berreskurapena egingo da.  3. ebaluaketak ez du berreskurapenik izango.  

 

Ekaineko ohiko deialdia: Ekaineko nota hiru ebaluazioen bataz bestekoa izanen da. Batez bestekoa egin ahal 

izateko gutxienez 4 lortu behar da ebaluazio guztietan. Ez gainditutako ebaluazioaren inguruko azterketa 

teoriko-praktikoa izanen dute. 3. ebaluaketaren berreskurapena bada gainditu gabeko atalen berreskurapena 

egingo da soilik. 

 

Ekaineko ez-ohiko deialdia: Ez gainditutako ebaluazioaren inguruko azterketa teoriko-praktikoa izanen dute. 

Horretarako berreskurapeneko klaseetara etorri eta bertan eskatutako lana egin beharko dute. 

 

Hurrengo kurtsorako pendientea: Hurrengo kurtsorako teknologia uzten duenari, lan plangintza bidaliko zaio 

etxera azaro bitartean. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zientzia Aplikatuak Asteko saioak: 3 Ikasturteko saio kopurua: 92  
 

HELBURUAK 

●  Ikasleak bizitzako hainbat egoera desberdinetan, bakarka nahiz elkarlanean, zientifikoki argudiatzen du, 

egin dituen esperimentazio eta ikerketa txikien bidez lortutako datu propioak zein beste batzuenak 

erabiliz eta izaera zientifikoa duten mezuak sortuz; norberaren pentsamendu kritikoa garatzeko eta 

gutako bakoitzarentzat, norbanakoarentzat edota gizartearentzat interesa duten benetako erabakiak 

arduraz hartu ahal izateko. 

● Inguruan dugun landaretza ezagutzea, gako dikotomikoak erabiliz eta belartegi bat osatuz 

● Inguruan dugun fauna ezagutzea (egagropilen azterketa, artropodoak, ugaztunen oinatzak…..) 

● Fisikako hainbat printzipio ezagutzea eta ikertzea. 

● Kimikako oinarriak ikastea (formulazioa, laborategiko arauak … ) eta hainbat laborategi saio aurrera 

eramatea 

● Lurreko biomak eta ekosistemak ikastea, klimarekin dituzten loturak ulertzea eta ekosistema 

desberdinen banaketa latitudinala, geografikoa eta altitudinala azaltzea. 

● Ekologiaren oinarrizko kontzeptuak ikastea eta ziklo biogeokimiko desberdinak irudikatzea eta                   

aztertzea. 

 
LANDU BEHAR DUGUNA 

1. ebaluazioa 2. ebaluazioa 3. ebaluazioa 
Inguruko zuhaitz eta zuhaisken 

belartegia 

Bertoko landaretzaren inguruan 

lan etnologikoa: bertako izenak 

eta erabilerak 

 

Bertoko faunaren ikerketa: 

Egagropilen azterketa 

Ugaztunen oinatzak 

 

Mikroskopioaren bidez uretako 

mikroizakiak identifikatu eta 

uraren kalitatea baloratu 

 

 
 

- Formulazio kimikoa: 

- Elementuak eta 

balntziak 

- Konposatu 

bitarraK: Oxidoak, 

hidruroak eta 

gatzak 

- Konposatu 

hirutarrak: 

hidroxidoak, 

azidoak eta 

gatzak 

- Laborategiko tresneria 

- Erreakzio kimikoak: 

- Saponifikazioa 

- Kupre sulfatorekin 

saioak 

- pH adierazleak 

- Dentsitateak kalkulatu 

- Fluidoak: Presio atmosferikoa 

eta hidrostatikoa (Ura ardoan 

bihurtzen duen makina) 

- Nahasteak eta disoluzioak 

- Kromatografia eta destilazioa 

- Fase aldaketak 

 

 
EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  /  ERREKUPERAZIO SISTEMA 

Kalifikatzeko orduan baloratuko dugu: Azterketak (egiten ditugunean) %30. Klaseko lana (proiektuak, txostenak) : 

%45-75 Lanerako eta klaseko jarrera: %20  Euskararen erabilera: %5. 
Errekuperazioak: Azterketak errekuperazioen eta lanen  bitartez berreskuratzeko aukera izanen da. 
Ekaineko pendienteak:  
Berreskurapeneko klaseetara etorri eta ekainaren amaieran azterketa eginen dute (dagokien unitatearena).  
 
 

 


