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Zeharkako konpetentziak:  

1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia. 2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia.  
3. Elkarbizitzarako konpetentzia.   
4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia.  
5. Izaten ikasteko konpetentzia. 

 
  



Konpetenzia espezifikoak 
Competencias especificas 

ebaluazio-irizpideak  
criterios de evaluación 

 1. Hainbat iturritatik datorren 
informazio egokia modu kritiko 
eta seguruan bilatzea eta 
hautatzea, ikerketa-prozesuak 
eta produktuak analizatzeko 
metodoak aplikatuz eta 
simulazio-tresnekin 
esperimentatuz, problema 
teknologikoak definitzeko eta, 
lortutako informaziotik abiatuta, 
soluzioak sortzeko prozesuak 
hasteko  

 
 
 
 
 
 
 

 2. Problema teknologikoei 
autonomia eta jarrera 
kritikoarekin aurre egitea, 
diziplina arteko ezagutzak 
aplikatuz eta modu antolatu eta 
kooperatiboan lan eginez, 
problema edo behar baterako 
soluzioak modu eraginkor, 
berritzaile eta iraunkorrean 
diseinatzeko, planifikatzeko eta 
garatzeko.  

 
 3. Diziplina anitzeko zenbait 

teknika eta ezagutza modu 
egokian aplikatzea, operadoreak, 
sistema teknologikoak eta 
tresnak erabiliz, plangintza eta 
aldez aurreko diseinua kontuan 
hartuz, beharrei zenbait 
testuingurutan erantzungo dieten 
soluzio teknologikoak eta 
iraunkorrak eraikitzeko edo 
fabrikatzeko.  

 
 
 
 

 5. Zenbait ingurunetan 
algoritmoak eta aplikazio 
informatikoak garatzea, 
pentsamendu konputazionalaren 

 
  
1.1. Planteatutako problemak edo beharrak 
definitzea, zenbait iturritatik datorren 
informazioa modu kritiko eta seguruan bilatuz 
eta kontrastatuz, eta haren fidagarritasuna 
eta egokitasuna ebaluatuz.  
 
 
1.2. Erabili ohi diren produktu teknologikoak 
ulertzea eta aztertzea, objektuen eta 
sistemen analisiaren bitartez, metodo 
zientifikoa eta simulazio-tresnak erabiliz 
ezagutza eraikitzeko.  
1.3. Gailuak, datuak eta osasun pertsonala 
babesteko prebentzio-neurriak hartzea, 
teknologiaren erabilerarekin erlazionatutako 
problemak eta arriskuak identifikatuz eta 
modu etiko eta kritikoan analizatuz.  
 
 
2.1. Definitutako problemetarako soluzio originalak asmatzea eta diseinatzea, diziplina arteko kontzeptu, 
teknika eta prozedurak aplikatuz, jarrera ekintzailea, jarraikia eta sortzailea erakutsiz. 
 
 
2.2. Materialak eta tresnak, eta planteatutako problema baterako soluzioa eraikitzeko behar diren 
zereginak hautatzea, planifikatzea eta antolatzea, bakarka edo taldean m
 

 
 
 
 
3.1. Objektuak edo ereduak materialen manipulazioaren eta konformazioaren bidez fabrikatzea, tresna 
eta makina egokiak erabiliz, egituren, mekanismoen, elektrizitatearen eta elektronikaren oinarriak 
aplikatuz eta segurtasun- eta osasun-arauak errespetatuz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Problema informatikoetarako soluzioak 
deskribatzea, interpretatzea eta diseinatzea, 
algoritmoen eta fluxu-diagramen bitartez, 



printzipioak aplikatuz eta 
teknologia berriak txertatuz, 
problema zehatzetarako 
soluzioak sortzeko, prozesuak 
automatizatzeko eta kontrol-
sistemetan edo robotikan 
aplikatzeko.  

 
 
 
 
 

 6. Ikaskuntza-ingurune digitaleko 
ohiko gailu eta aplikazioen 
funtzionamenduaren oinarriak 
ulertzea, haien osagaiak eta 
funtzioak analizatuz eta bere 
beharretara egokituz, haiek modu 
efiziente eta seguruagoan 
erabiltzeko eta problema tekniko 
errazak hautemateko eta 
ebazteko.  
 

 7. Teknologia modu arduratsu eta 
etikoan erabiltzea, garapen 
iraunkorrarekiko interesa 
erakutsiz, haren ondorio 
ekosozialak identifikatuz eta 
teknologia berrien ekarpena 
baloratuz, garapen teknologikoak 
gizartean eta ingurunean dituen 
ekarpenak eta inpaktuak 
identifikatzeko.  
 

 8. Trebetasun pertsonalak eta 
sozialak garatzea, norberaren eta 
besteen indarrak eta ahuleziak 
ezagutuz, eta emozioak eta 
esperientziak modu 
eraginkorrean identifikatuz eta 
kudeatuz, ongizate pertsonala 
sustatzeko eta ikasleei beren 
ikaskuntza hobetzeko eta 
ezarritako helburuak lortzeko 
aukera emango dieten harreman 
osasungarriak sortzeko.  

  

programazio-elementuak eta -teknikak modu 
sortzailean aplikatuz.  
5.2. Zenbait gailutarako (ordenagailuak, gailu 
mugikorrak eta bestelakoak) aplikazioak 
programatzea, programazio-elementuak 
behar bezala erabiliz eta funtzionalitateak 
gehitzen dituzten adimen artifizialeko 
moduluak eta edizio-tresnak aplikatuz.  
5.3. Prozesuak, makinak eta objektuak modu 
autonomoan automatizatzea, Internet 
konexioarekin, roboten eta kontrol-sistemen 
analisiaren, eraikuntzaren, programazioaren 
eta abian jartzearen bidez.  
 
6.1. Egunero erabiltzen diren gailu digitalak modu efiziente eta seg
sormenez ebaztean eta askotariko elementu teknologikoak maneiatzean, osagaiak eta komunikazio
sistemak analizatuz, arriskuak ezagutuz eta datuak eta ekipamenduak babesteko segurtasun
hartuz.  
6.2. Edukiak sortzea, materialak lantzea eta zenbait plataformatan ezagutzera ematea, ikaskuntza
inguruneko ohiko tresna digitalak behar bezala konfiguratuz, beren beharretara egokituz eta egile
eskubideak errespetatuz.  
6.3. Informazioa modu egituratuan antolatzea, datuen biltegiratze seguruko teknikak aplikatuz bai gailu 
lokaletan bai hodeian.  
 
 
 
7.1. Jarduera teknologikoak historian zehar euskal gizartean eta ingurumen
eragina ezagutzea, herrialdearen ekonomian izan dituen ekarpenak eta ondorioak 
emakumeek egin duten ekarpena eta garapen iraunkorrerako duen garrantzia baloratuz. 
7.2. Teknologia berriek ongizateari, gizarte-berdintasunari eta ingurumen
egindako ekarpena identifikatzea, haiek modu arduratsu eta etikoan erabiliz. 
 
 

 
 
 
 
 

 
8.1. Norberaren emozioak kudeatzea eta 
autokontzeptu zientifiko-teknologikoa tresna 
gisa garatzea, erroreak hobetzeko aukera gisa 
onartuz eta erronka berrien aurrean itxaropen 
positiboak sortuz.  
8.2. Kooperazio-taldeetako lanean aktiboki eta 
sormenez parte hartzea eta kolaboratzea, 
entzute aktiboko jarrerak, esleitutako 
rolarekiko erantzukizuna eta emakumeen 
inklusioaren eta ahalduntzearen aldeko 
portaerak erakutsiz, eta gatazkak kudeatzean 
jarrera enpatikoa erakustea  
 

 
  



 
EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitatedidaktikoak, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste  
moduren batera antolatuta…].  
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de  
aprendizaje…]. 

ORD.  1. ebaluazioa ORD. 2. ebaluazioa  ORD.  3. ebaluazioa  

 

12 
 
 
 
 
 
6 
 
 

9 
 
 
 
9 

Adierazpen eta   
komunikazio   
teknikak:perspektib
a,  akotazioa  

Eskalak eta Sketchup  
(Helburuak: 2, 3, 5 eta 
6 

3D inprimagailua 

 
Egiturak eta 
mekanismoak:  Higidura 
transmititzeko  
sistemak: Pinoi-krema 
ilera engranaje zuzena,  
helikoidala eta konikoa,  
bukaerarik gabeko  
engranajea  

(Helburuak: 1, 4)  

) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

Programazioa (Scratch) 

1. arazo egoera garatzen du 

 Programa bat sortu, 
gorde, konpilatu eta 
exekutatu 

 Oinarrizko aginduak 

 Baldintzazko aginduak 

 Agindu errepikakorrak 

 

Mugikorraeko 
apliakazioak Programatu 
(AppInventor) 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30  

10 

Elektrizitatea eta   
elektronika: 
Korronte   
elektrikoen 

neurketak tailerrean 
(Helburuak: 1, 3 ) 

 

Robotika. 

 
 
 
 
 
  



 
METODOLOGIA  eta BALIABIDEAK. [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen 
taldekatzeak, espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]. 

Metodologia irekia, dinamikoa eta malgua izango da. Hau dena kontutan hartuta, ezarritako helburuak eta edukiak 
eskuratzeko ondorengo aktibitate motak proposatzen dira: 

● Gaiaren hasieran azalpen labur bat emango da gaiarekiko interesa sortzeko. 

● Gaiari buruzko gidatutako ariketak eduki berriak lantzeko eta barneratzeko. 

● Ebazpenik gabeko ariketak ikasitakoari buruzko gogoeta bultzatzeko. 

● Prozesuaren edozein momentuan ahozko edo idatzizko galdeketak egingo ditugu bai ebaluatzeko prozesuaren 
martxa bai haien parte hartzea bultzatzeko. 

● Aniztasunari arreta eginez, errefortzuko ariketak proposatuko dira. 

Jarduerak bai banaka bai taldeka (binaka batez ere) garatuko dira, jardueraren arabera. 
 
Baliabideak: 
Ikasgaia Aurrera eramateko eskuragarri ditugun baliabideak erabiliko ditugu. Bakoitzak duen ordenagailua erabiliko 
dugu zenbait programa erabiltzeko, sketchup adibidezHorretaz gain teknologiako tailerra ere erabiliko dugu 
proiekturen bat egiteko. Programazioarako online dauden doako plataforma batzuk erabiliko ditugu: Scratch eta 
AppInventor. Bestealde azken unitaterako eskolan ditugun robot batzuk erabiliko ditugu. 

Irakurketa plana: 

Irakurketa ulermenerako hobekuntza plana aurrera eramango da. Ebaluaketa bakoitzean gutxienez gaiarekin 
lotutako testu bat irakurri eta ulertu beharko dute ikasleek.  

● 1. Ebaluazioan Sketchup zenbait ariketa gidatuak izango dira (testu formatuan, irudien laguntzarekin). Beraz, 
enuntziatua irakurri eta ulertu beharko dute, eta testuko pausuak jarraitu ariketa aurrera eramateko. 

● 2. Ebaluazioan: Gaia asterakoan nola programatzen hasteko gida bat irakurri beharko dute.. 

● 3. Ebaluazioan: Robotekin lotutako hainbat kontzeptu testu bezala banatuko zaie irakurri eta ulertzeko. 

JOKABIDE DESEGOKIEN ONDORIOAK 
  
Ikasleek, ikasgai honetan jokabide desegokiak izateak, berezko ondorioak izateaz gain, ikasgai honekin lotutako 
jarduera osagarrietan parte hartzeko aukeran ere ondorioak izango ditu. 
Gauzak horrela, jarduera osagarriaren dataren aurretik, ikasle batek jokabide desegokiak izanez gero, irakasleak 
erabaki ahalko du, jarduera osagarriaren arabera, ikasle horrek jardueran parte hartu ahalko duen, edota ikastetxean 
bertan garatuko dituen konpetentzia horiek. 

 

 

 

 

 

 



EBALUAZIO-TRESNAK [ahozko eta idatzizko  
probak, galdetegiak, banakako eta taldeko  lanak, 
behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak,  ikasgelako 
koadernoa, portfolioa, kontratu  didaktikoa…]  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN [pruebas  
orales y escritas, cuestionarios, trabajos  
individuales y en grupo, escalas de observación,  
listas de control, cuaderno de aula, portafolio,  
contrato didáctico…]. 

KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-irizpide  
bakoitzaren pisua eta balioa]  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN [peso y valor de cada  
criterio de evaluación]. 

- Azterketak: ebaluazio irizpide gehienak 
zein  neurritan lortu dituzten egiaztatzeko.  
Ebaluaketa bakoitzean egindako 
azterketen  bataz bestekoa egingo da (4 
baino altuagoak  izan behar dute bataz 
bestekoa egiteko,  bestela ikus 
“berreskurapen sistemaren”  atala.   

- Koadernoa: Bertan ebaluaketan zehar  
egindako ariketa guztiak eduki behar ditu.  
Ariketa gehigarriak baldin badaude hauek 
ere  itsatsita eduki behar du.  

- Proiektua: taldean eraikitako prototipoa  
aurkeztu behar dute klasean (ahoz) eta 
idatziz  txostena entregatu. Ikasle bakoitzak 
bere  nota izango du.   

- Klaseko aprobetxamendua: 
Aditasuna,parte  hartze aberasgarriak, lan-
ohitura... 

 Ebaluazioa gainditzeko, ikasleak 

unitate didaktiko guztietan gutxienez 4 puntu 

lortu behar ditu. 

 Ebaluaketa nota, unitateen batez 

bestekoa izango da. 

Unitate bakoitzean nota honela lortuko da: 
 Irakasgai, irakasle eta ikasleekiko 

jarrera: %20. Jarrerazko edukietako bat 

betetzen ez den bakoitzean 

(kanporatzeak, lanak ez egiteak, 

berandutze jarraiak, klaseak 

eteteak,…) jarrera notaren %10a 

kenduko zaio ikasleari, ondorioz, 5 

arau-hauste edo gehiago egiten baditu 

hiruhilekoan jarreraren atala ez du 

gaindituko  

 Unitate amaieran froga orokorrik 

balego: Froga orokorrak %40. Batez 

bestekoa kalkulatzeko proba guztietan 

gutxienez 3 atera behar du ikasleak. 

 Unitatean zehar entregatu 

beharreko lan guztiak %40. 

Unitate amaieran froga 

orokorrik ez balego Unitatetan 

zehar entregatu beharreko lan 

guztiak %80. Lanak epez 

kanpo entregatzen dituenak 

gehienez 5 bat edukiko du lan 

horretan. Batez bestekoa 



kalkulatzeko entregatutako lan 

guztietan guztietan gutxienez 3 

atera behar du ikasleak. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta  
egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio 
sistema...].  
CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN[medidas de refuerzo y ampliación, adaptaciones organizativas y  
metodológicas, análisis de resultados, revisión de la planificación didáctica, sistema de recuperación…]. 

Proposatutako proiektuaren eta prozesuaren egokitasuna aztertuko da. Horretarako 
kontuan  hartuko dira irakasleak ebaluazioan eta proiektuan zehar hartu izan dituen ohar 
eta erabakiak.  Iruzkinak, ikasleengandik jasotako balorazioak eta ikasleek egin dituzten 
lanak. Azterketa  honen ondoren aldaketak eta hobekuntzak planteatuko dira hurrengo 
ikasturterako eta  bigarren ebaluaziorako ere. 

 
 



Gutxienez ondoko puntuak izango dira aztergai:  

- Talde txikien egitura eta antolamendua  

- Planteatu den proiektuaren egokitasuna  

- Erabili diren baliabideen eta jardueren egokitasuna  

- Prozesuaren urratsak  

- Planteatutako lanak eta ikasleek egindakoa  

Proiektuaren faseak eta urrats bakoitzean agindutakoa talde bakoitzaren egoera aztertuko 
da  eta ondoren hala erabaki ezkero, talde bakoitzari proiektuaren baldintzak egokituko 
zaizkio.  

BERRESKURAPEN SISTEMA:  

 
1º ETA 2º EBALUAKETAKO BERRESKUPERAKETAK: 
                 Ebaluaketa errekuperatzeko jarraian agertzen diren atal edo atalak gainditu beharko 
ditu: 
● Azterketa: ikasleak azterketa teoriko bat gainditu beharko du gutxieneko nota 5 izango 

da errekuperaketan. 

● Lanen aurkezpena: entregatu gabe dituen lanak entregatu beharko ditu adierazitako 

epe berrian. 

● Irakaslearen behaketa: bigarren ebaluaketako jarrera gainditzean, lehenengo 

ebaluaketako jarrera errekuperatuko du. 

 
3º EBALUAKETAKO BERRESKUPERAKETA: 
● Ebaluaketa honek ez du berreskuperapenik. 

 
KURTSO AMAIERARAKO OHIKO AZTERKETA: 
                 Ohiko azterketa mota bi daude: 

 Ebaluaketa bat berreskuratzeko: ebaluaketa horri dagokion azterketa egingo du, 

gutxienez 5 bateko nota izan beharko du. Irakasleak komenigarria ikusten badu, azterketaren 

ordez lan bat egitea erabaki dezake. 

 Ebaluaketa bat baino gehiago berreskuperatzeko: ikasle batek kurtsoan zehar bi edota 

hiru ebaluaketak baditu berreskuperatu gabe, kurtso osoari dagokion azterketa bat egingo du 

eta gutxienez 5 bat atera beharko duelarik. Irakasleak komenigarria ikusten badu, azterketaren 

ordez lan bat egitea erabaki dezake. 

                 
KURTSO AMAIERARAKO EZ-OHIKO AZTERKETA: 
● Ez-Ohiko azterketa: ikasleak ikasturte osoko azterketa bat egin beharko du, gutxieneko 

nota 5 izango delarik.  Jarrera gainditu gabe duten ikasleek azterketa baten bidez gainditzeko 

aukera izango dute. 

 



 
 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

 

 
 


