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IKASTURTEA 2020/2021 IRAKASLEA Marisa Martinikorena 

MAILA DBH 1 ARLOA Oinarrizko Matematika 
 

 

HELBURUAK, OINARRIZKO GAITASUNAK, EDUKIAK, EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta 

ESTANDAR EBALUAGARRIAK 

 

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/ 

 

 

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA 

1. ebaluazioa 

 

1. Zenbaki arruntak. 

2. Zenbaki osoak. 

3. Zatigarritasuna. 

4. Zenbaki hamartarrak. 

5. Zatikiak. 

 

2.ebaluazioa 

 

6. Aljebra. 

7. Funtzioak eta grafikoak. 

8. Proportzionaltasuna eta ehunekoak. 

9. Sistema metriko hamartarra. 

 

3.ebaluazioa 

 

10. Zuzenak eta angeluak. 

11. Irudi lauak eta espazialak. 

12. Azalerak eta perimetroak. 

13. Estatistika. 

 

 

 

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 

 

Ebaluazio bakoitzean lortuko den kalifikazioa modu honetan kalkulatuko da. 

❖ Azterketak eta Lan Bereziak %15   

❖ Lan pertsonal eta taldekoak %55  

❖ Jarrerak %30 

Azterketa egonez gero, bakoitzean gutxienez 4 atera behar da batazbestekoa egin ahal izateko. 

Bertzalde, derrigorrezkoa da jarreran 5a edukitzea irakasgaia gainditzeko. 

 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/
https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27746/DBHko+DEKRETUA.doc/508410c1-1c46-424c-9c3d-3905a5251903
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/
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BERRESKURAPEN SISTEMA 

Hiru atalak gainditurik egon behar dira. Kontrolik sartuko ez balitz ehuneko hauek aldatuko lirateke 

irakasleak ikusten duen beharren arabera. 

 

Ebaluazioak berreskuratzako: 

❖ Gainditu ez diren eta ebaluatuak izan diren edukiak errekuperatzeko, errefortzu ariketak eta 

ekintzak proposatuko dira. 

❖ Berreskuratzeko kontrolaz gain lanen bat aurkeztu behar bada, lanak puntu bateko balioa 

izango du gehienez, kontrolaren notari gehituko zaiona, beti ere kontrolean gutxienez 4 atera 

bada. 

❖ Azterketarik ez egitekotan, bidaliko den lanean gutxienez 5 atera beharko da. 

❖ Lanik ez bidaltzekotan, azterketan gutxienez 5 atera beharko da. 

❖ Ebaluazio bakoitzeko berreskurapena egin ondoren berriro ere ez gainditzekotan, ekaineko ez 

ohiko azterketan berreskuratu beharko da. 

 

 

BESTELAKOAK: baliabideak, metodologia, aniztasuna 

 

❖ Fotokopiak erabiliko dira, horrez gain, matematika jokoak eta baliabide informatikoak erabili 

daitezke. 

❖ Irakasleak beharra ikusten badu, kontrol idatziak egingo dira. 

❖ Etxerako lanak eta klaseko lanak proposatuko dira, bai banaka bai taldeka ebazteko. 

❖ Ebaluazioetan zehar koadernoak hartuko dira, beharraren arabera, egindako lanak aztertzeko. 

❖ Euskararen erabilera jarreraren barruan kontutan hartuko da. 

 

 

Sinadura 

 Marisa Martinikorena 

Larraintzarren 2020ko Urriaren 5ean 


