
 

 

 

“ORREAGAKO AMA IKASTETXEA”  2018/2019 

 

Lehen Hezkuntza 6. maila 

 

Matematika 6  Asteko saioak: 4  Ikasturteko saioak: 132 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
● Zenbakien eragina eta eguneroko bizitzan dituzten funtzioak ezagutzea. 

● Eguneroko bizitzan planteatzen diren problemei aurre egiteko estrategiak lantzea. 

● Zenbaki-sistema hamartarraren funtzionamendua ezagutzea eta horri esker buru eta kalkulu 

algoritmikoa menperatzea. 

● Neurri sistemaren ezaugarriak eta bizitzarako beharrezko erlazioak ulertzea eta erabiltzea. 

● Ikusten diren figura eta gorputz geometrikoak ezagutzea. 

 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 
-Bederatzi zifrako zenbakiak. 

-Erromatar zenbakikuntza. 

-Biderketa. 

-Hiru zifrako zatitzaileekin 

egindako zatiketaren algoritmoa 

-Berreketak. 

-Multiploak eta zatitzaileak. 

-Zenbaki lehenak eta konposatuak. 

-Multiplo komuneko txikiena. 

 konposatuak. 

-Zenbaki positiboak eta 

negatiboak. 

-Zenbaki hamartarrak. Eragiketak 
-Zatiki mota. Balioa hamartarra, 

baliokidetza eta eragiketak. 
-Poligonoak. Sailkapena eta 

elementuak. 
-Luzera eta pisua. Neurri unitate 

eta baliokidetza. 
-Denbora. Neurri unitateak eta 

baliokidetza. 
-Bi sarrerako taulak. 
-Buruketak:Zenbakizko (bi pauso 

edo gehiago dituztenak). 

Kontaketa sistematikozkoak. 

Logikazkoak. 

-Zenbaki hamartarrak eta zatikien 

arteko erlazioak. 
-Izendatzaile ezberdineko zatikien 

batuketa eta kenketa. 
-Portzentaia. 

-Angeluen sailkapena. 

-Angeluen neurketa.Batuketa  eta 

kenketa. 
-Gorputz geometrikoak. Elementuak 

eta sailkapena. 
-Kapazitatea. Neurri unitateak eta 

neurri kuboekiko baliokidetza. 
-Simetria-ardatza eta 

errepresentazioa. 
-Buruketak:. Neurri unitate ezberdin 

erabiltzen dutenak. Logikazkoak . 

-Zenbaki hamartarren 

zatiketa. 
-Zatikien biderketa eta 

zatiketa 

-Luzera eta azalaren 

magnitudeak 

-Gorputz geometrikoak.  

-Poligonoak: Perimetroa eta 

azalera. 

-Bolumena. Unitateak eta 

beraien arteko erlazioa. 
-Grafiko zirkularra. 

-Gertaera,probabilitatea.  
-Buruketak: Zenbakizkoak 

(Hiru pauso baino gehiago 

behar dutenak) 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 30 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 60 

JARRERA  Besteekiko  % 10 

 



 

 

 

Euskara  Asteko saioak: 4 + 1 irakurketa  Ikasturteko saioak:  

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
 Jariotasuna eta koherentziaz mintzatzea 
Zerbait adierazteko baliabideak eskuratzea komunikaziorako trebetasuna lortuz 
Irakurri eta idazteko ohitura hartzea 
Ahozko zein idatzizko testu mota ezberdin ezagutu eta hauen egituraz ohartzea. 
Hizkuntzaren oinarrizko elementu eta kontzeptuaz jabetzea eta zuzentasunez erabiltzea. 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 
Testuak:  
Pertsonen eta animalien 

deskribapenak berrikusi. 

Lekuen deskribapenak.  

Narrazio testuak:Albisteak eta 

anuntzioak + beste orain 

artekoak (ipuina,olerkia,...) 
Eskemak eta azalpen testuak. 

Ulermena lantzeko estrategiak 

eta testuak. 

Ulermen zehatza.. 
Irakurritakoaren ahozko 

azalpenak. 
Aditzak: Orainaldia eta 

pluralizanteak. 
Deklinabidea: Nor, nork, nori 

(singularra eta plurala). 

Toki izenak. 

Sintaxia: 

Nor-nori -nork lehen aldian. 

Nor-nork orain eta lehen 

aldian. 

Nor-nork baldintza 

Denborazko perpausak 

kontzesiboak,finalak eta 

kopulatiboak. 

Testuak: 

Oharrak eta eskutitzak. 

Deskribapena(ordena eta 

konparaketak). 

Narrazioa. 

Ulermena lantzeko estrategiak. 

Ulermen globala. 
Ahozko Kontakizunak. 
Aditzak: 

Aditz trinkoak (nor-nork lehen 

aldian) 

Nor-nork ahalezkoa. 

Sintaxia: 

Erlatibozko,konpletiboak , 

moduzko eta zehargaldera 

perpausak. 

 

Testuak:  

Konparatiboak. 

Definizioak. 

Informazio bilketa. 

Argudioak. 

Ikuspuntu ezberdinetatik 

kontakizunak. Deskribapen 

subjetiboak.  
Ulermena lantzeko estrategiak. 

Interpretaziozko galderak 

Sintaxia: 

Nor-nork ahalezkoa. 

Subjuntiboa,orain aldia. 

Distributibo,adbertsatibo eta 

kontsekutibo perpausak. 

 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 30 

EDUKIAK 

Azterketa/ariketen bidez erakusten 

duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 

% 60 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingurune  Asteko saioak: 4  Ikasturteko saioak:  

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
Ikasleen jakingura aprobetxatuz, naturan gertatzen diren fenomenoei buruzko informazioa lortzea 
Ereduak bilatzea eta kontzeptuak eraikitzea legeak orokortuz. 
Hiztegi zientifikoa erabiliz ikasitakoa azaltzen ikastea. 
Pentsaera zientifikoa eraikitzea. 

 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 
 

  

 IZAKI BIZIDUNAK 

 .Bizi funtzioak 

 .Zelulak 

 .Zelulak eta ehunak. 

 .Organismoak 

   

UGALKETA 

-Sexu ezaugarriak. 

-Pubertaroa. 

-Emakumeen ugaltze  aparatua. 

-Gizonen ugaltze aparatua. 

-Sexu zelulak eta ernalketa. 

-Haurdunaldia eta erditzea. 

 

  

  

 ARO MODERNOA 

-Amerikaren aurkikuntza eta 

konkista. 

-Kolonaurreko herriak: 

-Inperio Hispanikoa  

-Aro Modernoaren amaiera 

  

  

 

  

  

FLOTAZIOA 

 (Metodo zientifikoa) 

 

-Materiaren propietate 

batzuk:  

- Bolumena 

- Pisua 

- Haien arteko 

erlazioa: 

Dentsitatea 

-Aristotelesen eredua 

- Indarrak: 

- Pisua, bultzada eta 

beraien arteko erlazioa. 

- Indar motak: 

Kontaktuzkoak, eremu 

batekoak eta orekakoak. 

 

-Bektoreak: indarren 

norabide eta 

intentsitatearen adierazle. 

 

-Arkimedesen teoria. 

 

 

MAKINAK 

- Motak: 

  . Sinpleak 

  . Konposatuak   

- Erremintak 

- Aurrerapen 

teknologikoak. 

- Makinen atalak. 

 

 

 

 

 LURRA  

.Lurraren geruzak 

.Lurrazala  

Lurraren barne-energia . 

Lurrazaleko harriak  

Harrien zikloa 

 

 

  

ESPAINIA ETA EUROPAKO 

PAISAIAK 

 

. Espainia: 

Erliebea 

.Kokapena 

.Klima eta landareria 

.Ibaiak eta isurialdeak 

  

. Europa 

Erliebea 

.Kokapena 

.Klima eta landareria 

.Ibaiak eta isurialdeak 

 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 30 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 60 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 10 



 

 

 

 

Gaztelera  Asteko saioak: 4  Ikasturteko saioak:  

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
 Jariotasuna eta koherentziaz mintzatzea 
Zerbait adierazteko baliabideak eskuratzea komunikaziorako trebetasuna lortuz 
Irakurri eta idazteko ohitura hartzea 

Ahozko zein idatzizko testu mota ezberdin ezagutu eta hauen egituraz 

ohartzea.(ipuinak,kondairak,berriak, biografia…) 

Hizkuntzaren oinarrizko elementu eta kontzeptuaz jabetzea eta zuzentasunez erabiltzea. 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 
Irakur- idazketa  
Euskararekin koordinatuz lantzen da, era global batean.  Lantzen ditugun testuak lanean ari garen 

proiektuarekin zerikusia dute.  

 

Gramatika 
Silaba. Silaba tonikoa. 
Azentuaren araberako hitzak 

Esaldi motak. 
Hitz motak: 
-Sustantiboak,sailkapena. 

-Adjetiboak ,konparazio maila. 

-Erakusleak. 

-Posesiboak. 

-Aditzak. 
Sinonimoak, antonimoak(atzizki 

eta aurrezkiak) 

 
Ortografia 
H-aren erabilera. 
J- ren erabilera 
Tildea hitzaren arabera:  las 

agudas. 

Gramatika 
Hitz motak:  

-Zenbakizko adjetiboak. 

-adberbioak. 
Aditza. motak eta aldiak 

Adberbioak. 

Analisi morfologikoak. 

 
Ortografia 
B-aren erabilera: 
V-aren erabilera 
Tildea hitzaren arabera:llana y 

esdrújulas”. 

Gramatika 
Hitz motak: loturak: preposizioak 

eta konjunzioak.  
Aditza. Konjugazioa. Motak. 

Esaldiaren egitura. Subjetoa eta 

predikatua. 
Predikatuaren osagarriak.  
Analisi sintaktikoa. 

 

Ortografia 
X erabilera.. 
Tildea: “diptongo” edo “hiato”. 

Etenpuntuak eta beste ikurrak. 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 30 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 60 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 10 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plastika  Asteko saioak: 4  Ikasturteko saioak: 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
Marrazketa eta margoketa bereiztea eta teknika desberdinak lantzea. 
Koloreak eta beren ezaugarriak ezagutzea eta konposaketa zehatzak lortzeko erabiltzea. 
Mugimendu artistikoak ezagutzea eta behatutakoa norberaren lanetan aplikatzea.   
Lanak egiterakoan eskuzko trebetasuna garatzea.   

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 

Marrazketa: 

-Trazoa hobetzeko teknikak. 

 

-Lerro paraleloak eta 

perpendikularrak. Eskuaira eta 

kartaboiaren erabilera. 

Artista: Rómulo Contreras. 

 

-Marrazki geometriko 

abstraktoak. Konpasaren 

erabilera.  

 

Wassily Kandinsky, 

Piet Mondrian,..... 

 

 

Kolorea: 

Kolore gamak eta margotzeko 

teknikak. 

 

Eskulanak: 

- Esne kutxarekin egindako 

estutxea 

-Hontza (kartoizko platerarekin) 

-Koadernoa kustomizatzea 

(munstroa) 

-Kartoizko kutxa bat berziklatu 

(oparitarako ontzia) 

 

 

 

 

Marrazketa: 

-Objetuen forma 

geometrikoak.  

-Aurpegiak nola marraztu 

-Argia eta itzala. 

 

Kolorea: 

-Kolorea eta konposaketa. 

-Hotzak eta beroak 

-Koloreen eragina 

konposaketaren pisuan 

 

Eskulanak:  

Marketeria: aukerakoa 

 

Lantzen diren gaiekin 

lotutakoak (zehaztu gabe) 

Marrazketa: 

-Pertsona eta mugimendua 

-Eraikuntzak puntu 

desberdinetatik ikusiak 

-Perspektiba lortzeko 

teknikak. 

 

Kolorea: 

-Argia eta kolorea 

-Efektuak lortzeko 

konposaketak 

-Impresionismoa: Monet eta 

Renoir 

 

Eskulanak: 

Artistak: 

Natsumi Tomita,  Nirit 

Levav, Washed Ashore, 
Robert Bradford,.... 
 

Lantzen diren gaiekin 

lotutakoak (zehaztu gabe) 

 

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana 
% 40 

http://washedashore.org/
https://www.facebook.com/Robert-Bradford-193759554015072/


 

PRODUKZIOAK 
Eguneroko lanaren balorazioa 

Azken produkzioa 
% 50 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 10 

 

 

 

Ingelera 6  Asteko saioak: 5  Ikasturteko saioak: 160 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
1.- Aurretiko hiztegia sendotzea 
2.- Abestiak ikastea 
3.- Ahozko prozedurak zein ez-ahozkoak erabiltzea, egoera jakin batzuetan komunikatzeko. 
4.- Testu laburrak eta errazak irakurtzea eta horiei buruzko informazio orokorra eta espezifikoa lortzea. 
5.- Hizkuntza praktikatzea. 
6.- Idatzizko testu errazak, ulergarriak eta laburrak egitea. 
7.- Atzerriko hizkuntzaren berezko intonazio-, erritmo-, ahoskera- eta azentuazio-alderdiak identifikatzea 

eta erreproduzitzea. 
8.-Atzerriko hizkuntzaren komunikazio-balioa balioestea, eta hizkuntza horren hiztunekiko eta horien 

kulturarekiko jakin-mina eta errespetua izatea. 
9.- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea, ikaskuntza garatzeko eta finkatzeko. 

 

EDUKIAK 

Errutinak: Dataren idazketa zenbaki ordinalak zuzen idatziz, eguraldi mapako ikonoen interpretazioa,                     

eguraldi datuen interpretazioa grafikoetan, irudi hiztegia. 

Egiturak: What day/date/month is today? What’s the weather like? What do you think the weather could                               

be in…? I think it could be... 

1. ebaluaketa  2. ebaluaketa  3. ebaluaketa 

Hiztegia: denbora librea (go to 

pop concerts, do puzzles, play 

drums, collect things, use 

internet, Japanese, Welsh...), 

geografia (volcano, glacier, 

cliff, waterfall, mountain range, 

cave, base, summit, lava, 

magma) eta janaria (coconuts, 

salt, coffee, spices, beans, 

fruits, rice, medicines, cork, 

oxygen) 

 

Egiturak: 
I like -ING 

She doesn’t like - ING 

Do you like -ING? 

Yes, I do / No, she doesn’t 

Which is the HIGHEST…? 

Are you the TALLEST…? 

Some/any 

There is/are/isn’t/aren’t 

Is there/ Are there…? 

Yes, there is/are 

No, there isn’t/aren’t 

 

Present simple 

Present continuous 

Comparatives 

 

Testu lanketa: 

Hiztegia: hiriak (airport, botanical 

garden, sports stadium, post office, 

port, bank, theme park, shopping 

centre, wifi zone, app, smartphone) 

eta asmakizunak (light bulb, stamps, 

umbrella, dishwasher, plasters, paper 

clip, microscope, television, flat 

screen...) 

 

Egiturak:   

Where was/ were….? 

I was/wasn’t - You were/weren’t 

Was he…? 

Were you…? 

When/What/Where did…? 

Did he…? 

Yes, he did / No, he didn’t 

He (invented) television 

 

Past simple  

 

Testu lanketa: 

- Biografia (narrazio testua) 

 

Hiztegia: etxeko lanak (do the 

washing up, make your bed, tidy 

up, clean the windows, take out 

the rubbish, feed the pets, water 

the plants, sweep the floor, walk 

the dog...) eta oporrak 

(waterproof jacket, blanket, 

sleeping bag, tent, torch, first 

aid kit, towel, toothbrush, 

weather forecast, heatwave…) 

 
Egiturak:  
I (took out the rubbish) 

He didn’t do the washing up 

Did you (make your bed)? 

Yes, I did / No, I didn’t 

I’m going to...He’s/ They’re 

Are you - ING.../ Is she.../ Are 

they? 

Yes, I’m -ING.../ No, she isn’t 

-ING 

 

 

Past simple 

Present continuous 

 

Testu lanketa: 

- Narrazio testua (egunerokoa) 

- Iritzi testua (oporretarako leku 

baten inguruan)  



 

- Deskribapena (paisaia) 

- Errezeta (Instrukzio testua) 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 30 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 60 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 10 

 

 

 

Erlijioa 6  Asteko saioak: 5  Ikasturteko saioak:  

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
1.Natura Jainkoaren dohaina dela, errespetatu eta zaindu beharrekoa. 

2. Parabola ezberdinak jakitea. 

3. Jesusen bizitza ezagutzea: Jaiotza, mirariak egiten zituela, bere heriotza eta berpiztea, Mendekoste,                         

etab. 

4. Abrahami, Moisesi, Mariari eta Jesusi buruzko Bibliako kontaerak eta Jainkoarekin duten lotura                         

ezagutzea. Pertsonaia horiek Jainkoarengan duten fedea balioestea. 

5. Gizabidezko eta kristau balioak errespetatzea eta onartzea eguneroko bizitzan, maitasunezko mundua                       

eraikitzeko jarraibideak direlakoan. 

6. Inguruko irudi eta tenplu kristauak ezagutzea eta deskribatzea, haien edertasuna mirestea, eta zer esan                             

nahi duten jakitea. 

7. Otoitza Jainkoarekin hitz egiteko bidetzat hartzea, eta «Gure Aita eta Agur Maria» otoitzak jakitea. 

8. Hamar Aginduak aintzat hartzea, Jainkoak maitatzeko eta zoriontsu izateko emandako arau edo aholkuak                           

diren aldetik. 

9. Elizaren erritu eta ospakizunetako sinbolo batzuk ezagutzea. Igandea Jaunaren eguna dela jakitea eta                           

kristauen funtsezko ospakizuna dela ezagutzea. 

10. Sakramentuak: Bataioaren zer den eta honen ezaugarri, sinbolo nagusiak ezagutzea. 

11. Maria kristauentzat eredu dela ohartzea. 

12. Jesus maitatzen eta barkatzen irakasten duen laguntzat hartzea. 

13. Jainkoa maitatzen eta barkatzen duen Aita ona dela jakitea. 

 

CONTENIDOS 

1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 
● Erlijioa eta zientzia. Pertsonak 

Jainkoaren bila  

● Israel Herria 

● Hiru erlijio monoteistak 

● Jesus egiazko Jainko eta gizona 

Abendualdia eta eguberriak 

● Aldi liturgikoa 

● Jainkoaren erreinua 

● Garizuma 

Aste Santua eta Pazkoa 

 

● Jainkoaren maitasuna 

● Maria gure eredua 

● Mendekoste 

● Eliza 

Igandea: Jaunaren eguna 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 40 



 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 25 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 35 

 

 

 

 

 

Gorputz Heziketa  Asteko saioak: 2  Ikasturteko saioak: 66 

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
1. Arloari dagozkion dokumentu eta mezuak, ahozkoak, idatziak, gorputzaren bidezkoak eta 

ikus-entzunezkoak, zuzen ulertu eta adieraztea. 
2. Gorputza eta jarduera fisikoa ezagutu eta baloratzea, mugimendurako aukerak eta besteekiko 

harremanak aztertu eta horiekin gozatzeko bide diren aldetik eta aisia antolatzeko baliabide. 
3. Jarduera fisikoak ongizatea lortzen laguntzen duela aintzat hartzea, nork bere buruarentzat eta 

besteentzat jarrera arduratsua agertuz eta ariketa fisikoaren, higienearen, elikaduraren eta osasunari 

buruzko ohituren ondorioez ohartuz. Inguru eta egoera desberdinetan segurtasunez jokatzen ikastea, bai 

besteei begira bai norberari begira. 
4. Gaitasun fisikoak, mugimendu trebetasunak eta gorputzaren egiturari zein funtzionamenduari buruzko 

ezagutza erabiltzea mugimendua egoera bakoitzeko inguruabar eta baldintzetara egokitzeko. 
5. Mugimendu arazoak konpontzeko printzipio eta erregelak eskuratu, hautatu eta aplikatzea, eta jarduera 

fisikoak, kirolak eta arte zein adierazpen jarduerak egiten direnean modu eraginkor eta autonomoan 

jokatzea. 
6. Ahalegina erregulatu eta neurtzea, bakoitzaren ahalbideen eta zereginaren izaeraren araberako 

autoexijentzia mailara iristeko. 
7. Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen baliabideak modu estetiko eta sormenezkoan erabiltzea, 

sentsazio, emozio eta ideiak helaraziz. 
8. Jarduera fisikoetan parte hartzea proiektuak partekatuz, helburu komunetara iristeko lankidetzan 

arituz, sortzen ahal diren gatazkak elkarrizketaren bidez konponduz eta ezaugarri pertsonalak, 

generokoak, sozialak eta kulturalak direla-eta izaten ahal diren bereizkeriak saihestuz. 
9. Jarduera fisikoek eta jolas eta kirol jarduerek kultur elementu gisa duten aniztasuna ezagutu eta 

baloratzea, eta bai parte-hartzailearen bai ikuslearen ikuspegitik begiratuta jarrera kritikoa agertzea. 
10. Liburutegia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen ohitzea. 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 
1.- Kurtsoa hasten da: 

Gorputz heziketako lekuak, 

materialak eta arauak 

ezagutzea. 

2.- Gaitasun fisikoak: 

Beroketa egiten, pultsazioak 

hartzen, abiadura garatzen 

eta erresistentzia aerobikoa 

finkatzen ikastea. 

3.- Aurre-kirola: 

saskibaloia: Saskibaloia 

ezagutzea eta oinarrizko 

mugimenduak (paseak, 

boteak, errezepzioak eta 

jaurtiketak) lantzea. 

4.- Gorputz adierazpena: Gorputz 

espresibitatearen bidez taldearen 

arteko komunikazioa lortzea. 

Gorputzaren mugimenduak erritmo 

desberdinei egokitzea. 

5.- Atletismoa: Atletismoaren 

modalitateak ezagutzea. Lasterketak, 

jauziak eta jaurtiketak praktikatzea. 

6.- Aurre-kirola: Pala: Joko 

egoeretan paseak eta errezepzioak 

lantzea. Estrategia ezberdinak 

ezagutzea. 

7.- Aurre-kirola: Boleibola: 

Boleiboleko kolpaketa ezberdinak 

praktikatzea. Arau nagusiak 

ezagutzea.. 

8.- Aurre-kirola: Badmintona: 

Badmintoneko kolpaketa 

ezberdinak praktikatzea. Arau 

nagusiak ezagutzea. 

9.- Aurre-kirola: Hockey: 

Hockey-ko sticka erabiltzen 

ikastea. Arau nagusiak ezagutzea. 

10.- Aurre-kirola: Eskubaloia: 

Paseak, boteak, errezepzioak eta 

jaurtiketak lantzea. Arauak 

ezagutzea. 

11.- Kirol alternatiboak: Ez 

ohikoak diren kirolak ezagutu eta 

praktikatu. 

12.- Herri kirolak: Gure 

kulturaren eta beste kulturen 

kirolak eta jolasak ezagutu eta 

praktikatu. 

*Kurtso osoan zehar, hiru saiotik 

behin,  gorputz adierazpena, 
gorputz jarrera, erlaxazioa eta 



 

jolas kooperatiboen jarduerak 

burutuko dira.  

 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 30 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 30 

JARRERA 

Besteekiko 

Lanarekiko (parte hartzea aktiboa) 

Materialarekiko 

Arauekiko 

Higienea 

% 40 

 

 

 

Hezkuntz Arreta  Asteko saioak: 2  Ikasturteko saioak:  

 

HELBURU DIDAKTIKOAK 
-Ikasle bakoitzaren gaitasunak (jarrerak eta trebetasunak) ezagutzea eta horiek garatzen laguntzea. 
- Ikasleengan xede errealak jartzeko eta lortzeko gai senti daitezen jarrerak garatzea. 
- Gizarteko rolen azterketaren bidez, estereotiporik gabeko gizartea ezagutzen laguntzea. 
- Elkarrizketa gatazkak konpontzeko eta erabakiak hartzeko tresna gisa erabiltzea. 
- Haien gizarte-errealitatea ezagutaraztea eta kritika konstruktiboa sustatzea. 
-Testuak eta liburuak ulertu eta azaltzeko gai izatea. 
- Enpatikoak izaten laguntzea. 
- Kultura mota ezberdinak ezagutzea . 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa 

-Kultura ezberdinak ezagutzea. 
- Norberaren burua balioestea 
- Gelarako elkarbizitzarako arauak 
- Bakoitzaren gogoko indargarriak 
- Egunkariak eta beraien erabilpena. 

- Mekanografia eta joku 

interaktiboak 

-Bideo eta palikulak sentimenduak 

lantzeko. 

- Konpartitzea 
- Asertiboak izatea 
- Eskubideak eta betebeharrak 
- Egunkariak eta beraien 

erabilpena. 

- Mekanografia eta joku 

interaktiboak 

-Bideo eta palikulak 

sentimenduak lantzeko. 

 

- Hezkuntza sistemaren 

diagrama 
- Etorkizunean pentsatzea  
- Bikaina izatea edo ez 
- Ezetz esaten ikasi 

 

 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA 
Gelan eta taldean egindakoa 

Bakarkako lana  
% 40 

EDUKIAK 
Azterketa/ariketen bidez erakusten duena 

Eguneroko lanaren balorazioa 
% 20 

JARRERA 
Besteekiko 

Lanarekiko 
% 40 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musika Asteko saioak: 1 Ikasturteko saioak: 33 
 

HELBURUAK: 

 

● Ahotsak, gorputzak eta objektuek (instrumentuek eta abar) soinua sortzeko dituzten aukerak 

aztertzea. 

● Landutako notak ezagutzea eta identifikatzea. 

● Abesti ezberdinak egoki intonatu zein kantatzea.  

● Nota ezberdinak (bidun-zortzidunak) egoki intonatzea.  

● Mugimenduzko jokoak eta dantza zein koreografia erberdinak ikasi eta egoki interpretatzea.  

● Koreografia ezberdinetako pausuak sortzea.  

● Inguruneko soinuen ezaugarriak identifikatzea.  

● 2, 3 zein 4 denborako eskema ezberdinak  inprobisatzea.  

● Entzunaldietan, entzundako elementu ezberdinak bereiztea zein identifikatzea.  

● Musika tresna den txirularen aukerak ezagutzea (Do- fa´) 

● Orff instrumentarium-eko parte diren instrumentu ezberdinen aukerak ezagutzea.  

● Musika saioetan izan beharreko jokabide arauak ezagutzea eta errespetatzea. 

● Ikaskideen iritziak errespetatzea.  

● Kontzertu edo jaialdi batean izan beharreko jokabide arauak ezagutzea.  

● Musika, hautemateko zein adierazteko modu erabiltzea eta norberaren aukeratan konfiantza izatea.  

● Musikarekiko interesa piztea.  

● Musika egitearen hainbat alderdiri buruzko informazioa bilatzea paperean eta euskarri digitalean.  

 

EDUKIAK: 

 

Ikasturtean zehar honako edukiak landuko dira unitate ezberdinetan: 

 

1. DANTZA ETA MUGIMENDUA: 

 

● Gorputz adierazpena:dantza modernoa. 

● Dantzaren oinarrizko elementuak: mugimenduak, erritmoa (pultsazioa), adierazpena, espazioa, 

tempoa, estiloa.  

● Dantza/koreografia: hainbat genero eta estilo. Balorazioa.  

 

     2. INTERPRETAZIOA: 

 

● Ahotsa: adierazpenerako baliabideak zein ahots teknika.  

● Kantua:Unisonoa, kanona, bi ahots eta abar.  

● Musika elementua (tempoa) zein ñabardurak. 

● Instrumentuak: Gorputza, perkusio txikia (Orff perkusioko instrumentuak), sortutako instrumentua, 

intonazio zehaztugabeko perkusioa (zura, metala, partxea eta abar), txirula (Do, fa´), instrumentu 

familiak eta abar.  

● Musika hizkuntza: oinarrizko erritmoak (pultsua, azentua (bitarra/hirutarra)), zatiketa, ezohiko 

grafiak, erritmoaren ohiko grafiak (zuria, beltza, kortxeak, beltzeko isilunea,zuriaren isilunea zein 

zuria eta puntu, beltza eta puntu, kortxea erdiak, borobilaren isilunea), errepikatze puntuak, barra 

bikoitza, tempoaren terminoak (lento, adagio eta abar), zein intentsitatearen terminoak (pp, mp eta 

abar).  

● Melodiaren ohiko grafiak: (do, re, mi, fa, sol, la, si, do´, re´, mi´, fa´eta sol´). 

 

     3. ENTZUTEA: 

 

● Soinuen elementuak: erritmoa, melodia, tinbrea, izaera, tempoa, dinamika, testura. . 



 

● Estilo, garai (iragan zein egungo) eta kultura desberdinetako musika-tresnen eta ahotsen bidezko 

pieza sorta batzuk modu aktiboan entzutea.  

● Instrumentu akustiko zein eletronikoak. Instrumentu-taldeak. Instrumentuen sailkapena.  

● Ahotsaren erregistro ezberdinak identifikatzea (sopranoa, tenorra eta abar).  

● Musika egitura/forma musikala: esaldiak (errepikapena/kontrastea), forma musikal ezberdinak.  

● Kontzertuak, musika emanaldiak eta hainbat soinu produkzio, iruzkinaren eta balorazioaren 

ikuspuntututik.  

● Entzunaldietako portaera arauak.  

● Musika egitearen hainbat alderdiri buruzko informazioa bilatzea paperean eta euskarri digitalean.  

 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK: 

 

● Koreografia errazak taldean interpretatzea, gaur egungo musika erabiliz, eta kideekin koordinatuz.  

● Dantzaren beraren oinarrizko elementuak bereiztea mugimendu eta koreografia errazak asmatzeko.  

● Dantza adierazpen eta komunikazio elementu gisa baloratzea.  

● Arnasa kontrolatzea. 

● Ahotsaren ohitura osasungarriak erabili, baloratu eta estimatzea hitz egitean zein kantatzean.   

● Melodia  errazak kantatzea eta errepertorioa zabaltzea, eremu melodiko egokian eta bitarte 

errazekin. (bidunetik zortzidunetara). 

● Hainbat garai, estilo eta folkloretako melodiak unisonoan, kanonean eta bi ahotsetan kantatzea.  

● Inguruneko folkloreko kanta batzuk kantatzea eta ezagutzea.  

● Perkusio instrumentuek eta txirulak akonpainamendu gisa dituzten soinu aukerak aurkitzea eta 

erabiltzea.  

● Txirulako notak, do-tik fa´bitarterarte, egoki interpretatzea eta fa sostenitua zein si bemola 

ikasten hastea.  

● Pultsazio, azentu eta zatiketa musikalean oinarritzen diren erritmo eta melodia eskemak 

interpretatzea melodiaren akonpainamendu gisa.  

● Soinu mezuak asmatzea, interpretatzea zein irudikatzea (grafia ezohikoarekin) eta ikaskideen zein 

norberaren interpretazioak baloratzea.  

● Zenbait emanaldi edo/eta produkzioetan lotsarik gabe eta gozatuz parte hartzea, postura egokia 

mantenduz.  

● Landutako notak identifikatu, ezagutu eta interpretatzea (ahotsez zein instrumentuz).  

● Musika emanaldiak egitea edozein ikusle motarentzat, lagunen interpretazioak zein bereak baloratuz, 

gozatuz eta estimatuz.  

● Entzunaldi batean musika elementu eta alderdiak (esaldiak eta abar) bereiztea eta ezagutzea: 

erritmoa, melodia, tinbreak, izaera, tempoa, dinamika, testura, ohiko hizkuntzan.  

● Musika-tresnak bereizi, ezagutu eta sailkatzea, soinua sortzeko moduagatik.  

● Instrumentu-talde desberdinak belarriz eta begiz bereiztea.  

● Ahots erregistro desberdinak (altuak, ertainak, baxuak) bereiztea.  

● Entzunaldi aktiboan izandako sentipenak eta inpresioak adierazteko hizkera egokia erabiltzea.  

● Soinuen nolakotasunak bereiztea.  

● Entzunaldietako arauak barneratzea, denen ekarpena baloratuaz eta errespetatuaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK  

LANA Gelan eta taldean egindakoa 
Bakarkako lana (gelan eta etxean (etxeko lana)) % 30 

EDUKIAK 
Azterketa/jarduera ezberdinen bidez erakusten 

duena 
Eguneroko lanaren balorazioa 

% 30 

JARRERA 
Besteekiko 
Lanarekiko 

Parte-hartzea.  

% 40 



 

 

 

 

 

 

 

ERREKUPERAZIO IRIZPIDEAK 
Ikasleak ez dira hurrengo mailara pasatuko baldin eta ondorengo ikasgaietako bat gainditu ez badu 

edo hiru irakasgaitik gora  kalifikazio negatiboa izan badu: gaztelera, euskara eta matematika. 

 
Hurrengo mailara ikasgairen bat gainditu gabe pasatzen badira, ikasleei berreskuratzeko plan bat 

egingo zaie familien laguntzarekin. 

 


