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OHARRA: Edukiek aldaketak jasan ditzakete ikasturtearen beharren arabera

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 

KIMIKA: 

1.  Materiaren egitura 

2.  Taula periodikoa eta lotura kimikoa. 

3.  Formulazio inorganikoa 

4. Karbonoaren kimika 

 

 
2.ebaluazioa 

5. Erreakzio kimikoak. 

 
FISIKA: 

6. Higidura. Higidura zuzena eta zirkularra. 
7. Indarrak. 

3.ebaluazioa 
8. Presioa fluidoetan. 

9. Energia. Energia termikoa. 

 

24/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 

● Hizkuntza komunikazioa 

● Matematika gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak 

● Gaitasun digitala 

● Ikasten ikasteko gaitasuna 

● Gaitasun sozial eta zibikoak 

● Ekimena eta ekintzailea 

OINARRIZKO GAITASUNAK 

HELBURUAK, OINARRIZKO GAITASUNAK, EDUKIAK, EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR 

EBALUAGARRIAK 
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● Materiaren egitura interpretatzeko, aplikazio birtual interaktiboak erabiliz hura 

irudikatu eta identifikatzeko. 
● Konposatu ez organiko eta organikoak izendatu eta formulatzea, IUPACen arauei 

jarraituz. 

● Elementu baten propietateak lotzea Taula Periodikoan duen kokalekuarekin eta 

haren konfigurazio elektronikoarekin. 

● Multzoka biltzea talde nagusiko elementuak eta trantsizioko elementuak, IUPACen 

gomendioen arabera 

● Avogadroren Zenbakiaren esanahia eta aplikazioak ezagutzea. Gasen ekuazioa 

aplikatzen jakitea. Disoluzioen kontzentrazio neurria menperatzea. 

● Erlazio estekiometrikoen ariketak menperatzea. Erreakzionatzaileen aberastasuna 

eta erreakzionatzaile mugatzailearen ariketak egiten jakitea. 

●  Oreka konstantearen ariketa errezak egitea. Azidoak, baseak, oxidatzaileak eta 

erreduzitzaileak identifikatzea eta haien bilakaera kimikoak menperatzea. 

● Laborategiko esperientziak egitea sintesiaren, errekuntzaren eta neutralizazioaren 

erreakzioak egiteko, behatutako fenomenoak interpretatuz 
● HZU, HZUA eta HZR-ko ekuazioak aplikatzen jakitea egoera desberdinetan. 

● Higidura zuzen eta zirkularren problemak ebaztea, irudikatze eskematiko bat erabiliz 

parte hartzen duten magnitude bektorialekin eta emaitza Nazioarteko Sistemako 
unitateetan adieraziz 

● Jakitea indar baten eragina haren intentsitatearen araberakoa ez ezik, hura jasoko 

duen gainazalaren araberakoa ere badela 

● Energiaren kontserbazioaren ariketak menperatzea. Lana eta potentziaren ariketak 

ere. 

Ebaluazio bakoitzean egingo diren azterketa bakoitzean gutxienez 4 atera behar da. 

● AZTERKETAK: %70. Ebaluazio bakoitzean egingo diren azterketa bakoitzean gutxienez 4 
atera beharko da bataz bestekoa egiteko. Ebaluazioa gainditzeko, azterketen bataz bestekoa 
gutxienez 5ekoa izan beharko da. 

• OHARRA: Ikasturtea gainditzeko, formulazio inorganikoa eta organikoa gainditu 
behar dira, eta bi kasuetan gainditzeko %70 ongi egitea beharrezkoa da. 

 
● LANAK: %20. Atal honetan, koadernoa, laborategiko txostenak, ateraldiko jarduerak, gelako 

lanak, etxeko lanak eta ahozko aurkezpenak baloratuko dira. Atal honetan bataz bestekoa 
egiteko nota minimoa 4koa izan beharko da. 

• KOADERNOA: ebaluazioko azken azterketa egunean entregatuko da. Baloratuko 
diren atalak: antolaketa, txukuntasuna, ortografia, ariketak zuzentzea, lan guztiak 
aurkeztea, lanaren kalitatea eta ordena. 

 

● JARRERA: %10. Atal honetan baloratuko diren jarrerak: euskararen erabilera, materiala 
prest edukitzea, partehartzea, lanak entregatzeko epeak errespetatzea, partaidetza positiboa 
izatea… Atal honetan bataz bestekoa egiteko nota minimoa 5ekoa izan beharko da. 

 

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

mailto:cplarrai@educacion.navarra.es
mailto:iesolarr@educacion.navarra.es


URTEKO 

PROGRAMAZIOA 

San Pedro 44, 31797 

LARRAINTZAR 

Tel: 948 309206 

Faxa: 948 309353 

cplarrai@educacion.navarra.es 

iesolarr@educacion.navarra.es 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sinadura 

Xabier Moreno Monreal 

 
 

 

 
 

Larraintzar, 2019ko irailaren 6a 

 

 
● Ebaluazio bakoitzaren ondoren berreskurapena egingo da. Berreskurapenak ez badira 

gainditzen, 3.ebaluazioaren berreskurapena Ohiko Deialdian egingo da. 

● Ohiko deialdian, gainditu gabeko ebaluazioa edo ebaluazioak berreskuratzeko 

aukera egongo da.  

● Ezohiko deialdian, gainditu gabeko ebaluazioaren edo ebaluazioen 

berreskurapena egingo da. 
● Lanen eta jarreraren atalak berreskuratzeko kurtsoan zehar hobekuntza erakutsi behar da. 

Kurtso bukaerako jarreran minimoa lortu behar da. 

 
● Komenigarria denean kontrol idatziak egingo dira, baina horretaz gain etxerako lanak eta 

klaseko lanak proposatuko dira, bai banaka bai taldeka ebazteko. Ebaluaketan zehar 
koadernoak hartuko dira, beharraren arabera, egindako lanak aztertzeko. 

● Unitate didaktikoren bat lanen bidez landu ahal izango da, bakarka edo taldeka. 
● Gelan behar bezala lan egin dezagun, hurrengo jarrerak zainduko ditugu: 

➔ Azalpenak ematen direnean beharrezko isiltasuna eta arreta mantentzea. 

➔ Norbaitek ikasgaiari buruzko galderaren bat eginez gero, besteok arreta mantentzea. 

➔ Elkarri errespetua izatea. 

➔ Irakaslea gelara heltzen denerako materiala prest izatea. 

➔ Egunen batean norbait ikastetxera ez bada etortzen, ikaskide bati ea zer landu dugun 

galdetuko dio eta hurrengo egunerako landuta ekartzen saiatuko da. 

➔ Etxerako lanak egiteaz gain landutako teoria etxean lantzea eta errepasatzea 

aholkatzen da. 

BESTELAKOAK 

BERRESKURAPEN SISTEMA 
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