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OINARRIZKO GAITASUNAK
X GAITASUN SOZIAL ETA ZIBIKOAK
HIZKUNTZA KOMUNIKAZIOA
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MATEMATIKA GAITASUNA ETA
ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAKO
OINARRIZKO GAITASUNAK
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GAITASUN DIGITALA
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IKASTEN IKASTEKO GAITASUNA:

EKIMENA ETA EKINTZAILETZA

X

KONTZIENTZIA ETA ADIERAZPEN
KULTURALAK

EDUKIAK / GAIAK
1. hiruhilabetea

- Naturaren azterketa
- Lurra unibertsoan
- Geosfera

2. hiruhilabetea

- Hidrosfera
- Atmosfera

- Barne- eta kanpodinamikak

3. hiruhilabetea

- Ekosistemak
- Izaki bizidunak , bizi funtzioak.
- Moneroak, protistoak eta onddoak
- Lorerik gabeko eta loredun landareak.
-Animalia ornogabeak eta ornodunak.
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EBALUAZIO IRIZPIDEAK:
Unitate didaktikoa bukatzean ikaslea gai izanen da ondorengoak betetzeko:
Oinarrizko kontzeptuak modu egokian azaldu.
Ikasitakoa beste egoera batean erabiltzea.
Kontzeptuak erlazionatzea.
Buruketak ebaztea.
Ondorioak ateratzea.
Hiztegia modu egokian erabiltzea. Definizioak egitea.

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
-

AZTERKETA: %60. Azterketen minimoa bataz bestekoa egin ahal izateko: 4/10tik.
Ebaluazioan zehar egindako azterketen bataz bestekoa gutxienez 5 izanen da
ebaluazioa gainditzeko

-

LANAK: %30. Minimoa: 4/10tik. Atal honetan, koadernoa, laborategiko txostenak,
gelako lanak, etxeko lanak eta ahozko aurkezpenenak ere baloratuko dira.

Koadernoan atal hauek baloratuko dira: (Azterketa egunean ekarri behar da)
a. Sekuentziazioa : data, orri-zenbakia, izenburuak.
b. Antolaketa: atalak ondo bereiziak izatea, pasarteak ondo nabarmenduak,
margenak errespetatu, orriak alde bietatik idaztea. (boligrafoz idatzi behar da,
eta marrazkiak eta irudiak arkatzez egin daitezke).
c. Txukuntasuna, aurkezpen ona. Plastikozko zorro batean edo portafolios
batetan sartuko dira orriak, praktikak eta fotokopia entregatzeko.
d. Hizkuntzaren erabilera zuzena: ortografia…
e. Bidalitako lan guztiak aurkeztea. Koaderno osoa izatea.
f. Lanaren kalitatea: kopiaketak ez dira onartuko.
g. Zuzenduta entregatzea.
-JARRERA: % 10. Minimoa 5/10tik. Baloratuko diren jarrerak:
Lanak emateko epeak errespetatzea.
Autonomia.
Gelako harremanetan euskara erabiltzea.
Lanerako materialak prest izatea.
Etxeko lanak egitea.
Partaidetza positiboa erakustea: galderak egin, galderei erantzun, ikaskideak
lagundu, pertsonak eta materialak begirunez tratatzea,...
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Berreskurapenak:
Ebaluazio bakoitzaren ostean berreskurapena egingo da. 3. ebaluaketako
berreskurapena Ohiko deialdian egingo da.
Lanak eta jarrera atalak berreskuratzeko kurtsoan zehar hobekuntza erakutsi behar da.
Kurtso bukaerako jarreran minimoa lortu behar da.
Ohiko deialdia.
Ez-ohiko deialdia.
Lanak eta jarrera atalak berreskuratzeko kurtsoan zehar hobekuntza erakutsi behar da.
Kurtso bukaerako jarreran minimoa lortu behar da.
Pendienteak:
- DBH 1. Biologia eta Geologia pendientea izanez gero, urrian, arlo erdiaren lan bat bidaliko
zaio eta azterketa egunean ekarri beharko du. Arloaren beste erdia urtarrilan emango zaio.
Lanaren balioa 1p izanen da eta azterketarena gutxienez 4p izanen da.
- Ekainan Ohiko eta Ez ohiko deialdietan berreskurapena egiteko aukera izanen du.
Oharra: Kurtsoan zehar aldaketak egon daitezke eta ikasleei jakin araziko zaizkie.

BESTELAKOAK: baliabideak, metodologia, aniztasuna
Gelan behar bezala lan egin dezagun, hurrengo jarrerak zainduko ditugu:
1.-Azalpenak ematen direnean beharrezko isiltasuna eta arreta mantentzea.
2.-Gelako norbaitek ikasgaiari buruzko galderaren bat eginez gero, besteok arreta mantentzea.
3.-Elkarri errespetua izatea.
4.-Irakaslea gelara heltzen denerako materiala prest izatea.
5.-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.
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Jaione Olaskoaga Aldaia
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