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Zeharkako konpetentziak / Competencias transversales: 

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. 
 

 

helburuak  

objetivos 

ebaluazio-irizpideak 

criterios de evaluación 

1. Banaka edo taldean, 
eguneroko bizitzatik ateratako 
problemak, beste zientzia 
batzuetakoak edo 
Matematikakoak planteatzea 
eta ebaztea, eta zenbait 
estrategia aukeratzea eta 
erabiltzea, ebazpen-prozesua 
justifikatzea, emaitzak 
interpretatzea eta egoera 
berrietan aplikatzea, gizarte-

1. Zenbaki motak, haien eragiketak eta propietateak 
erabiltzea informazioa bildu, eraldatu eta trukatzeko, 
eta eguneroko bizitzarekin nahiz arlo zientifikoarekin 
lotutako problemak ebazteko. 

1.1. Ea sailkatzen dituen zenbaki motak eta behar bezala 
erabiltzen dituen informazio kuantitatiboa adierazteko eta 
interpretatzeko. 
1.2. Ea ezagutzen eta erabiltzen dituen hainbat idazkera 
tarteak eta horien adierazpen grafikoa emateko. 
1.3. Ea berreketa mota guztiekin egiten dituen 
kalkuluak,propietate egokiak aplikatuta. 
1.4. Ea erlazionatzen dituen berreketak eta erroketak. 



ingurunean modu 
eraginkorragoan jardun ahal 
izateko.  

 

 

2. Matematikako ezagutza 
aplikatzea eguneroko 
bizitzako gertaerei eta egoerei 
buruzko informazioak eta 
mezuak ulertzeko, balioesteko 
eta sortzeko, eta beste 
ezagutza-arlo batzuetan 
erabilgarriak direla jakitea.  

 

 

 

 

 

 

3. Natura- eta kultura-
inguruneko forma 
geometrikoak identifikatzea, 
elementuen, erlazioen eta 
propietateen ezagutza erabiliz, 
errealitatea deskribatzeko, eta 
ezagutza geometrikoak 
aplikatzea inguruan dugun 
mundu fisikoa ulertzeko eta 
analizatzeko, eta hari buruzko 
problemak ebazteko.  

 

 

4. Kalkuluak eta iritzirako 
kalkuluak (zenbakizkoak, 
metrikoak, etab.) segurtasunez 
eta konfiantzaz egitea, egoera 
bakoitzean prozedura 
egokienak (buruzko kalkulua, 
idatzia, kalkulagailua...) 
erabiliz, bizitzako egoerak 
interpretatzeko eta 
balioesteko, eta emaitzak 
sistematikoki berrikustea.  

 

 

 

1.5. Ea interpretatzen eta sinplifikatzen dituen erroak.  
1.6. Ea arrazionalizatzen dituen izendatzaileak. 

1.7. Ea egiten dituen eragiketak idazkera zientifikoan 
emandako kantitateekin.  
1.8. Ea erabiltzen duen kalkulagailua idazkera zientifikoan 
emandako kantitateak idatzi eta eragiketak egiteko . 

 1.9. Ea idazkera zientifikoa erabiltzen duen testuinguruari 
hala dagokionean. 

 

2. Hizkuntza aljebraikoa eta eragiketa eta propietate 
aljebraikoak behar bezala erabiltzea,matematika-
erlazioak adierazteko. 
2.1. Ea eragiketarik egiten duen berdintza aljebraikoekin, 
haien propietateak erabilita. 

2.2 Ea eragiketarik egiten duen polinomioekin (batuketak, 
kenketak, biderketak eta zatiketak) eta ea erabiltzen duen 
Ruffiniren erregela egoki denean. 

2.3 Ea lortzen dituen polinomio baten erroak eta ea 
faktorizatzen dituen, metodo egokiena erabilita. 

2.4. Ea sinplifikatzen dituen zatiki aljebraikoak 

2.5. Ea egiten dituen zatiki alejbraikoen eragiketak. 

 

3. Hainbat motatako ekuazioak, inekuazioak eta 
sistema aljebraikoak planteatu eta ebatzi beharreko 
eguneroko bizimoduko eta zientzien beren esparruko 
problemak ebaztea, ebazpen-algoritmoak 
trebetasunez aplikatuz. 

3.1.- Ea planteatzen eta ebazten dituen lehen eta bigarren 
mailako ekuazioak (ekuazio birkarratuak, ekuazio 
errodunak eta ezezaguna izendatzailean duten ekuazioak 
barne) eta baita lehen mailako inekuazioak ere, aljebra 
sinbolikoa erabilita eta algoritmo egokienak aplikatuta. 

3.2.- Ea planteatzen eta ebazten dituen lehen eta bigarren 
mailako ekuazio-sistemak eta lehen mailako inekuazioak, 
aljebra sinbolikoa erabilita eta algoritmo egokienak 
aplikatuta. 

3.3.- Ea problemen enuntziatuak hizkuntza aljebraikoan 
adierazten dituen eta lortutako emaitzak problemaren 
testuinguruan interpretatzen dituen,  eta haien 
egokitasuna balioesten duen.  

4. Magnitudeak kalkulatzea, neurketa zuzenak eta 
zeharkakoak eginez, benetako egoerak oinarri hartuta, 
tresna, teknika edo formula (trigonometrikoak barne) 
egokienak erabiliz, eta deskribatutako egoerarako 
egokiena den neurri-unitatea erabiliz.  
4.1.- Ea identifikatzen dituen antzeko irudiak, eta ea 
kalkulatzen duen haien arteko antzekotasun-arrazoia. 
4.2.- Ea Pitagorasen teorema aplikatzen duen zeharkako 
neurketak kalkulatzeko. 
4.3.- Ea definitzen dituen angelu baten arrazoi 
trigonometrikoak, lortzen dituen grafikoki (zuzenkiak 
triangelu zuzen baten gainean neurtuta) eta koadrante 
goniometrikoaren gainean. 
4.4.- Ea lortzen duen angelu zorrotz baten arrazoi 
trigonometriko bat beste arrazoi batetik abiatuta, 



5. Beren adinerako egokiak 
diren eta emaitzak eta 
ondorioak argi eta garbi eta 
koherentziaz justifikatzeko eta 
aurkezteko norberaren 
pentsamendua adieraztea 
errazten duten hizkuntza 
arrunteko eta hizkuntza 
matematikoko elementuak 
(zenbakiak, taulak, grafikoak, 
irudiak) erabiliz, arrazoitzea 
eta argudiatzea.  

 

 

 

 

6. Informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak 
(kalkulagailuak, 
ordenagailuak, etab.) behar 
bezala erabiltzea kalkuluak 
egiteko, denetariko 
informazioak bilatzeko, 
tratatzeko eta adierazteko, bai 
eta Matematika ikasten 
laguntzeko ere.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Matematika kulturaren 
parte dela balioestea, hura 
erabiliz gozatzea, 
Matematikako jardueraren 
moduen eta jarreren balioa 
bereiztea, eta eskuratutako 
Matematikako konpetentziak 
aplikatzea, zenbait fenomeno 
sozial analizatzeko eta 
balioesteko; esate baterako, 
kultura-aniztasuna, 
ingurumena errespetatzea, 
osasuna, kontsumoa, genero-
berdintasuna edo bizikidetza 
baketsua.  

oinarrizko erlazioak ezarrita. 
4.5.- Ea ebazten dituen triangelu zuzenak. 
4.6. Ea ebazten dituen triangelu angelukamutsak 
altueraren estrategia erabilita. 
4.7.- Ea ebazten dituen neurrien problemak, oinarrizko 
trigonometria-kontzeptuak eta -erlazioak erabilita. 
 

5. Informazio jakin bat analizatzea, benetako 
egoerekin lotutako erlazio funtzio-nalak adierazten 
dituzten taulak eta grafikoak oinarri hartuta, eta haien 
portaerari, bilakaerari eta izan ditzaketen azken 
emaitzei buruzko informazioa lortzea.  
5.1.- Ea interpretatzen dituen, kritikoki, zenbait egoera 
errealari buruzko tauletako eta grafikoetako datuak. 
5.2.- Ea taulen eta grafikoen bidez adierazten dituen 
datuak,ardatz edota ordenagailua eta unitate egokiak 
erabilita. 
5.3.- Ea deskribatzen dituen grafiko batetik ondorioztatzen 
diren ezaugarri garrantzitsuenak (hazkundea, maximo eta 
minimoak, joera eta periodikotasuna) 
5.4.- Ea aztertzen dituen funtzio baten gorakortasuna eta 
beherakortasuna, batez besteko aldakuntza-tasa erabilita. 
5.5.- Ea gai den adibide errazetako balio-taulak eta horiei 
dagozkien grafikoak lotzeko, eta ea erlazioa arrazoitzen 
duen. 

6. Egoera baten erlazio kuantitatiboak identifikatzea 
eta haiek adierazteko dauden funtzio motak zehaztea. 
6.1.- Ea identifikatzen eta azaltzen dituen erlazio 
funtzional baten bidez deskriba daitezkeen magnitudeen 
arteko erlazioak, eta ea lotzen dituen grafikoak eta haiei 
dagozkien adierazpen aljebraikoak. 
6.2.- Ea bi magnituderen arteko erlazio-eredua  
azaltzen duen eta grafikoki adierazten duen, erlazioa 
lineala, koadratikoa,alderantziz proportzionala edota 
esponentziala den kontuan hartuta; horretarako, ea 
erabiltzen duen informazio-teknologiaren bidez lortutako 
adibiderik. 
6.3.- Ea antzematen, estimatzen edo kalkulatzen dituen 
funtzio horien parametro bereizgarriak. 
6.4.- Ea zentzuz azaltzen dituen aztertutako fenomenoari 
buruzko ondorioak grafiko baten joera edo taula baten 
balioak abiapuntu hartuta. 

7. Problemak ebaztea eredu heuristiko bat erabiliz: 
enuntziatua aztertuz, estra-egia egokiak aukeratuz 
(zenbaketa zehatza, indukzioa, antzeko problemak 
bila-tzea, amaieratik hastea, absurdora eramatea, 
problema ebatzita imajinatzea, kontraadibideak, etab.) 
beharrezko kalkuluak eginez, lortutako emaitza 
egiaztatuz, eta, norberaren mailarako egokia den 
hizkuntza matematikoa erabiliz, ebazpe-nean zer 
prozesuri jarraitu zaion adieraziz.  
7.1.- Ea ebazten dituen problemak eredu heuristiko bat 
erabiliz. 
7.2.- Ea argitzen dituen prozesuen eta emaitzen 
arrazoibideak,eta ea azaltzen dituen bere adinari 
dagokion zehaztasunez. 
 



 

 

 

 

 

8. Jarduera matematikoarekin lotutako jarrerak 
sistematikoki balioestea eta erabiltzea; esate 
baterako, jakin-mina, norberaren ahalmenetan 
konfiantza eta iraunkortasuna izatea, ordena eta 
berrikuspen sistematikoa. Halaber, lantaldean 
integratzea, besteen iritziak ikasketa-iturri gisa 
errespetatuz eta balioetsiz, eta helburu komun bat 
lortzeko lankidetzan aritzea. 
8.1.-Ea dakien matematika-eragiketak eta -prozedurak 
jakitea garrantzitsua dela, horiek direlako eguneroko 
bizitzako eta eskolako problemak ebazten laguntzen 
duten tresnak. 
8.2.- Ea interesik duen lan egiteko, eta ea saiatua eta 
ekina den lanean. 
8.3.- Ea emaitzak ordenatuta, argi eta txukun aurkezten 
dituen.. 
8.4.- Ea hartzen duen parte eginkizun-banaketan talde-
lanean ari denean. 
8.5.- Ea proposatzen duen egiteko beste modurik,eta ea 
balioesten duen hobetzeko aukeratzat taldean 
eztabaidatzea eta iritziak elkarri jakinaraztea. 

 



ARAZO EGOERA [Arazo egoera bakoitzaren azken ataza, arazoa eta testuinguararen daturik 

errelenbanteenak agertuko dira.]. 

SITUACIÓN PROBLEMA [Incluirá los datos relevantes del contexto, el problema y la tarea final de cada 

una de las situaciones.]. 

UNITATE DIDAKTIKOA- ARAZO EGOERA: (TRIGONOMETRIA. TALDE LANA, eta IKTak 

ERABILITA)     

Helburua:Ikastetxeko jolastokian dagoen zuhaitz nabarmenenaren altuera eta 

ikastetxearen altuera bera neurtzea. Horretarako, taldeak osatu ondoren, egin beharreko 
lanak: 

1. Aztertu arazo-egoerari aurre egiteko dauden prozedurak eta erabaki bat taldekideen 
artean.  

2. Zehaztu zein baliabide erabiliko duzuen ( erregela, ispilua, klinometroa…) eta zergatik. 

3. Planifikatu zer neurri hartu behar duzuen. Horretarako egoeraren krokisa marraztu. 

4. Egin beharrezko neurriak eta krokisean adierazi. 

5. Egin beharrezko kalkuluak altuerak lortzeko. 

6. Egin txosten bat jarraitutako prozedura, egindako kalkuluak eta lortutako emaitzak 
azalduz. 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoak, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste 

moduren batera antolatuta…]. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS [organización en períodos, unidades didácticas, proyectos, núcleos de 

aprendizaje…]. 

EDUKI KOMUNAK 

a) Zehar konpetentziekin lotutakoak: PROZEDURAK ETA JARRERAK 
●  Informazioa identifikatzea, lortzea, gordetzea, balioestea , ulertzea, azaltzea 
●   Ideiak, zereginak eta proiektuak planifikatzea, eta haien bideragarritasuna aztertzea. 
●   Egindako plangintza betetzea, ebaluatzea eta hobekuntza-proposamenak lantzea. 
●   Harremanak eta komunikazioa lantzea (enpatia eta asertibitatea) 
●  Taldean ikasteko lanetan laguntzea eta elkarlanean aritzea 
●   Gatazkak kudeatzea 
●  Norberaren emozioak, motibazioa eta gogo-indarra erregulatzea 
● Pertseberantzia eta malgutasuna lantzea. 

 
)        b)   Ikasgaiarekin lotutakoak: PROBLEMEN EBAZPENA 

● Problemak ebazteko metodo orokorrak 

● Problemak ebazteko heuristiko ohikoenak: proba/errorea, problema errazago bat 
ebaztea, problema bera problema txikiagotan zatitzea, problema berriz formulatzea, 
taulak erabiltzea, zenbaketa zehatza, diagramak edo marrazkiak. 

● Zenbakizko jarraibideekin, jarraibide alfanumerikoekin edo geometrikoekin zerikusia 
duten problemak ebaztea. 

● Problemak ebazteko erabilitako prozesua ahoz adieraztea. Prozesua justifikatzea eta 
emaitzak egiaztatzea. 

● Problemen soluzioa bilatzen saiatua eta malgua izatea; erabilitako prozesua eta 
lortutako emaitzak txukun eta argi aurkezteko ardura izatea. 

● Eguneroko bizitzako problemei aurre egiteko, Matematika garrantzitsua dela jakitea 
eta balioestea, eta gizarte arazo batzuk aztertzea, Matematikaren zeregina eta 
eragina kritikoki aztertuz. 



INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-TEKNOLOGIAK 

 Kalkulagailuak eta ordenagailuak (matematika-laguntzaileak)erabiltzeko jarraibideak. 
Horiek  

              nola erabili zenbakizko kalkuluak, kalkulu aljebraikoak edota grafikoak  egiteko. 

  Erabilitako prozesuei eta lortutako emaitzei eta ondorioei buruzko txostenak eta 
dokumentuak egitea.  
 

1.EBALUAZIOA 

ARITMETIKA 

1. Unitatea 

ZENBAKI ERREALAK. EHUNEKOAK 

- Zenbaki errealen multzoaren definizioa. 

- Zenbaki bat zein multzotako den identifikatzea eta zehatz edo modu hurbilduan adieraztea R 
gainean. 

- Tarteak eta zuzenerdiak. Nomenklatura. 

- Tarteen bildura eta ebakidura kalkulatzea. 

- Ehunekoak. Ehuneko kateatuen problemak ebaztea. 

 

2. Unitatea 

BERREKETAK ETA ERROKETAK 

- Berretzaile osoa eta zatikizkoa duten berreketen definizioa. 

- Berreketen propietateak aplikazioa. 

- Erroketen definizioa eta propietateak. 

- Erroketen arteko eragiketa  konbinatuak egitea. Arrazionalizatzea. 

- Idazkera zientifikoa.  Zenbakiak idazkera zientifikoan idatzi eta irakurri. Idazkera zientifikoan  

  adierazita dauden zenbakiekin eragiketak. 

  

ALJEBRA 

 

3.Unitatea 

POLINOMIOAK eta ZATIKI ALJEBRAIKOAK 

- Polinomioak  lantzeko oinarrizko terminologia. 

- Eragiketak polinomioekin: batuketa, kenketa , biderketa, berreketa (biderkadura 
nabarmenak) eta zatiketa. 

- Polinomio batetik biderkagai komuna ateratzea. 

- Ruffiniren erregela erabiltzea polinomio bat x - a binomioarekin zatitzeko eta polinomio 
baten 

  balioa kalkulatzeko x-k a balio duenean. 

- Hondarraren teorema ezagutzea eta aplikatzea. 

- Polinomio baten erroak kalkulatzea. Polinomio bat faktorizatzea. 

- Zatiki aljebraikoen eragiketak egitea. 



2.EBALUAZIOA 

 

4.Unitatea 

EKUAZIOAK ETA INEKUAZIOAK 

- Ekuazioak. Elementuak. Ekuazio baten soluzioa. 
- Lehen eta bigarren mailako ekuazioak  identifikatzea eta ebaztea. 
- Beste ekuazio mota batzuk identifikatzea eta ebaztea: ekuazio birkarratuak, arrazionalak, 

irrazionalak eta faktorizazio bidez ebatzi beharrekoak. 
- Inekuazioak. Definizioa , soluzioak eta propietateak. 
- Ezezagun bateko lehen eta bigarren mailako inekuazioak ebaztea. 
- PROBLEMAK  ekuazio eta inekuazioen bidez ebaztea. 
 

5.Unitatea 

EKUAZIO-  ETA INEKUAZIO- SISTEMAK 

- Ekuazio linealen sistemak. Ekuazio-sistemen sailkapena. Ekuazio-sistema baten soluzio 
kopurua grafikoki  adieraztea. 
- Ekuazio-sistemak ebazteko metodoak (Ordezkatze- , Berdintze- eta Laburtze- metodoak). 
- Ekuazio ez linealen sistemak. Definizioa, motak eta  ebazteko metodoak. 
- Ezezagun bateko inekuazio-sistemak. Definizioa eta ebazteko prozedura. 
- PROBLEMAK  ekuazio linealen eta ez-linealen sistemen  bidez ebaztea. 
 

GEOMETRIA 

6.Unitatea 

 TRIGONOMETRIA 
- Angelu zorrotz baten arrazoi trigonometrikoak: sinu, kosinu eta tangentearen definizioak. 
- Triangelu zuzen bateko angelu zorrotzaren arrazoi trigonometrikoak grafikoki kalkulatu. 
- Edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak. Zirkunferentzia goniometrikoa. 
- Angelu beraren arrazoi trigonometrikoen arteko erlazioa (oinarrizko erlazioak). 
- Angelu ohikoenen arrazoi trigonometrikoak (30°, 45° eta 60°). 
- Oinarrizko erlazioak erabiliz, angelu baten arrazoi trigonometrikoetako batetik abiatuta 
beste 
biak kalkulatzea. 
- Angelu baten arrazoi trigonometrikoak algoritmoen bidez edo kalkulagailu zientifikoa 
erabilita 
lortu. 
- Triangelu angeluzuzenak ebaztea. 
- Altueraren estrategia erabiltzea angelu zuzenak ez diren triangeluak ebazteko. 
- PROBLEMAK trigonometría erabiliz ebaztea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.EBALUAZIOA 

 

FUNTZIOAK 

7.Unitatea 

- Funtzio kontzeptua. Funtzio bat adierazteko moduak: adierazpen grafikoa, balio-taulak eta 
adierazpen analitikoa edo formula. 

- Funtzioen adierazpen grafikoen eta analitikoen arteko erlazioa. 

- Funtzio baten definizio-eremua eta ibiltartea. Funtzio baten eremua definizio-eremua 
grafikoki eta analitikoki kalkulatzea. 

- Funtzio baten ezaugarriak:  Gorakortasuna, beherakortasuna, maximoak eta minimoak, 
batezbesteko aldakuntza tasa, jarraitasuna, ardatzekiko ebakidura-puntuak, simetria , joera 
eta periodikotasuna. 

- Funtzio bat aztertzea, bereziki klimarekin erlazionatuta dauden grafikoen azterketa. 

 

8.Unitatea 

OINARRIZKO FUNTZIOAK 

- Funtzio lineala. Zuzen baten malda. 

- Funtzio lineal motak. Proportzionaltasun-funtzioa eta funtzio konstantea. 

- Zuzen baten ekuazioa idaztea, puntu bat eta malda jakinda. 

- Zuzenen arteko ebaki-puntuak kalkulatzea eta interpretatzea. 

-Zatika definituriko funtzioak. Adierazpen grafikoa . Zuzen zatiz eraturiko grafiko bati dagokion 
ekuazioa lortzea. 

-Funtzio koadratikoak . Ezaugarriak. Adierazpen grafikoa. 

- Zuzenak eta parabolak elkarrekin aztertzea. 

- Funtzio arrazionalak. Definizioa, ezaugarriak eta adierapen grafikoa. Alderantzizko 
proportzionaltasuneko funtzioen azterketa. 

- Funtzio esponentzialak. Definizioa, ezaugarriak eta adierazpena. 

- PROBLEMAK  oinarrizko funtzioen  bidez ebaztea. 
 

METODOLOGIA [edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, 

espazioen eta denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]. 

METODOLOGÍA [organización de contenidos, tipo de actividades, recursos didácticos, agrupamiento del 

alumnado, organización de espacios y tiempos, papel del profesorado y el alumnado… desde una 

perspectiva inclusiva]. 



Metodologia honako printzipio hauetan oinarritzen da: 

• Ikasleen aurretiko ideietatik abiatzea, modu esanguratsuan ikasteko gai izan daitezen. 

Hori dela eta, unitate didaktiko bakoitzean, unitate bakoitzeko edukiak landu baino lehen, 

ikasleen aurretiko ideiak aztertuko dira eta gero, beharren arabera, irakasleak azalpen 

orokorrak emango ditu. 

• Garrantzia ematea ikaskuntzen funtzionalitateari, gero edukiak zenbait egoeratan 

aplikatu ahal izateko. 

• Multzoetako (zenbakiak eta aljebra, geometria eta neurria…) edukien artean dauden 

loturak azpimarratzea. Ikasleek, pixkanaka pixkanaka,zenbait jardueraren bidez, edukien 

artean lotura‐sare aberats bat dagoela ikusi beharko dute. 

• Zehar-konpetentziak kontuan izatea, eta haiek garatzeko jarduerak planifikatzea. 

• Zenbait adierazpide (hitzezkoa, grafikoa, sinbolikoa) erabil daitezen sustatzea, bai 

eta adierazpide batetik beste batera transferentziak egin daitezen sustatzea ere. 

• Baliabide teknologikorik egokienak erabiltzea. 

 Gelako aniztasuna kontutan hartuz protokolo desberdinetan oinarritutako 
egokitzapenak egingo dira.  

 

 

Metodologia hori gauzatzeko honako jokabide hauek jarraituko dira: 

 Irakasleak honako lan hauek izango ditu: ikasleek egin beharreko lana 

sistematizatzea, haien ikaskuntza orientatzea eta bideratzea, lan‐ eta ikaskuntza‐
erritmo desberdinak errespetatzen dituzten jarduerak eta lanak ematea, eta aldi 

berean, datozen ikaskuntzetarako oinarrizkoak diren edukiak ematea, ikasgelako lan‐
giroa zaintzea ikasleei lanak egitea errazteko, eta zehatz‐mehatz azaltzea ebaluazio‐
prozesua eta ebaluatzeko erabiliko diren tresnak. 

 Unitate didaktikoetan, era askotako jarduerak aurkeztuko dira; besteak beste, sarrera‐
jarduerak, garapen‐jarduerak, indartzeko edo sakontzeko jarduerak eta zabaltzeko 
jarduerak, eta konpetentziak lantzeko jarduerak. Hartara, ikasleen aniztasunari eta 
haien lan eta ikaskuntza‐erritmo desberdinei erantzun ahal izango zaie. Komeni da 
eguneroko testuinguruetatik datozen egoerak aurkeztea jardueretan. 

 Ikastetxeko proiektuak (Agenda2030, testuen ulermena…) jorratzen dituzten 

buruketak eta arazo egoerak proposatuko ditugu. 

Erabiliko diren baliabideak honako hauek dira:  

 Testu liburua (Matematika akademikoa (Ebatzi saila) 4DBH- Zubia/Santillana 
argitaletxekoa) 

 Argitaletxe desberdinetatik eta internetetik ateratako ariketa osagarriak 
 Kalkulagailua, ordenadoreak eta arbela digitala. 
  

  



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]. 

 

Ebaluatzerakoan honako tresna hauek 

erabiliko dira nagusiki: 

 Idatzizko probak. Banakakoak 
izango dira, eta honako hauei buruzko 
informazioa jasoko dute nagusiki: 
unitate didaktikoetako oinarrizko 
ezagutzak, arrazoitzeko metodoak, 
prozedura jakin batzuen aplikazioa 
Modu antolatuan egingo dira eta  
ikasleek ebaluazio-irizpideen berri  
izango  dute. 

 

 Ikaslearen koadernoa. Ikaslearen 
koadernoa kontrolatuz, honako 
alderdi hauek balora ditzakegu: 
idazmena, egindako jarduerak, 
ondorioak eta laburpenak egin dituen 
edo ez, zer prozedura erabili dituen, 
txukuntasuna... 

 

 Eguneroko lana ikasgelan eta 
etxerako lana. Honako alderdi hauek 
aztertuko dira nagusiki: interesa, 
motibazioa, lan-ohiturak, arreta, parte-
hartzea, ahozko eta idatzizko mezuak 
ulertzeko zailtasuna, ebazteko 
tekniken   aplikazioa … 
 

 Ikasleen auto-ebaluazioa 

(banakakoa edo taldekoa) 
 

Kalifikazio-irizpideek baremazio honi jarraituko 

diote: 

 

 Idatzizko probak: % 90 . Bi proba 
egingo dira, gutxienez, ebaluazioka. 
Batez bestekoa kalkulatzeko proba 
guztietan gutxienez 3 atera behar du 
ikasleak. 

 PROIEKTUREN BAT eginez gero, 
proiektuaren pisua %10ekoa izango da, 
eta beraz, Idatzizko probena % 80koa 

 Eguneroko behaketa: %10. 
Honela zehaztuko da:  

JARRERA (%5) 

 Gelan portaera 

 Parte hartzea 

 Zuzenketak egitea 

 Euskararen erabilera 
 

LANA(%5) 

 Etxeko lanak 

 Klasean lana 

 Taldean lana 

 

 IKASLEEK EGINDAKO AUTOEBALUAZIOA 
 

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…]. 

 

 Ebaluazioren bat suspendituta dagoenean,  landutako edukiak eta egindako ariketak 
birpasatuko  dira eta zalantzak izanez gero, irakasleari eskatuko diote laguntza. Horrez gain, 
errekuperazio-azterketa bat izango dute hurrengo ebaluazioan. 

 Errekuperazio azterketan ebaluazioan sartu diren gai guztiak sartuko dira. Salbuespena honako 
hau da: azterketa bakarra izan bada gainditu ez duena errekuperazioa azterketa horri dagokion 



zatiarena izango da eta gainditu duen atalaren nota gordeko zaio. 

  Kurtsoaren 2/3 gainditu ez bada, kurtsoaren amaieran aparteko azterketara aurkeztu behar 
dira 

 Ez ohiko azterketan ikasturteko materia osoa sartuko da. 

 Gelako aniztasuna kontutan hartuko da ebaluatzerakoan 

 

3.mailakoa gainditu gabe dutenentzat  berreskuratzeko irizpideak: 

 

 Aurtengo ikasturteko 1. eta 2. ebaluazioak gaindituz gero, aurreko kurtsoko 
matematika gainditutzat emango da.  
 

 Horrela ez bada, ondorengo bi azterketa hauek gainditu beharko ditu: 
 1.azterketa: ARITMETIKA + ADIERAZPEN ALJEBRAIKOA 

Martxoan zehar 

 2.azterketa: FUNTZIOAK + ESTATISTIKA   
Maiatzan zehar 

 Aurreko eran gaindituko ez balu, kurtso amaierako aparteko azterketara aurkezteko 
aukera izango du. 

 Indartze neurri moduan, bi ariketa txosten emango dizkiegu kurtsoan zehar (HEDATZE 
ORDUAN egiten joango da). Lehenengo txostena, ikasturte hasieran eta  bigarrena, 
bigarrena hiruhilekoan zehar.  Txostenak derrigorrez egin behar dira azterketak egin 
ahal izateko eta azterketaren egunean bertan entregatuko dira. Txostenak notaren % 
10-a izango dira. 
 

 Ikasleak zalantzak izanez gero, matematikako  irakasleari edota mintegiko buruari 
galdetu ahal izango dio, beti ere, aldez aurretik zehaztutako egunean. 

 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES 

Ikasleren batek jarrera desegokia badu gelan (eranskinen bat badu) eta jarrera 

desegoki hori ez bada bideratzen jarduera osagarrietan parte hartzeko eskubidea 

galduko du. 

 

 

 


