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HELBURU OROKORRAK, EDUKIAK, OINARRIZKO GAITASUNAK:
Ikusi mintegiaren programazioa:
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

GIZARTE eta HISTORIA:
Antzinako gizartea EGIPTO

GIZARTE ETA
HISTORIA: Grezia eta
Erroma
EUSKARA: deskribapena,

EUSKARA: Narrazioa, ahozko eta
idatzizko adierazpena eta ulermena,
ortografia. Izen motak esanahi eta
egituraren aldetik. Subjektua eta
predikatua.
GAZTELERA: Acentuación y
verbos. Tipología de textos.

GIZARTE ETA HISTORIA:
Feudalismoa.

ahozko eta idatzizko
adierazpena eta ulermena,

EUSKARA: ahozko eta idatzizko

indikatiboko aditzak.

adierazpena eta ulermena, azalpen testuak.

GAZTELERA: sintaxia,

GAZTELERA: ortografia, ahozko eta
testu antolatzaileak, irakurketa idatzizko adierazpen eta ulermena.
librea, ortografia, ahozko eta
idatzizko adierazpen eta
ulermena.

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK:
METODOLOGIA: Metodologia partehartzailea eta kooperatzailea jarraituko da, proiektu eta unitate didaktiko
dinamikoak erabiliz. Talde lanean eta banakako lanean arituko gara, autonomia ere landuz. Irakurketa
indibiduala eta taldekoa, ikerketa eta beharketa lanak.
BALIABIDEAK:
- Fotokopiak. Testu libururik izango ez dugunez, gaiari lotutako fotokopiak ekarriko ditu irakasleak, hauek
izanik ikasturteko eduki teorikoen euskarri nagusia.
- Ikaslearen koadernoa, eguneroko lan tresna nagusia izango dena.
- Bestelako baliabideak: USBa, erregela, koloretako margoak, DVDak, mapak, interneta,...

KALIFIKAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA:
Kalifikazio sistema:
Ebaluazioa globala izanen da, irakaskuntzaren prozesu guztia aintzat hartuz: kontzeptuak, prozedurak eta
jarrerak.
Ebaluaziorako tresnak honakoak izanen dira: idatzizko zein ahozko probak, eguneroko lana (koadernoaren
osaera, horma-lanak, bakarkako eta taldeko lanak…), irakasgaiarekiko, irakaslearekiko eta ikaskideekiko

begirunea…
- Ebaluazio bakoitzeko azterketek eta lan esanguratsuenek % 30. Azterketek zein lanek eduki desberdinak
izango dituzte hizpide, eta hauen azterketa modu desberdinetara egingo da: iruzkinak, galdera luzeak, testak…
Ebaluazio bakoitzaren baitan azterketa bat baino gehiago egonen dira.
Ikasleari batez bestekoa egiteko ezinbestekoa izango da multzo honetan ikaslearen kalifikazioak 3a gainditzea.
Lanak aurretik zehaztutako egunean aurkeztu behar dira, bestela ez dira onartuko.
- Klaseko jarrera eta interesa % 10. Inguruarekiko eta inguruko jendearekiko errespetua azaltzea, klaseak ez
moztea, arreta eta interesa mantentzea, parte hartzea, beharrezkoa den materiala eskura izatea, lanetan
sakontzea eta lanak behar bezala antolatuta garaiz entregatzea eta bereziki EUSKARAZ HITZ EGITEA…
- Proiektuak % 30. Koadernoa eguneratuta eta txukun eramatea (horretarako koadernoa jasoko da), klasean
zein etxean egiteko agindutako lanak behar bezala egitea, banaka zein taldeka egiteko gai desberdinen inguruan
agindutako lanek eskatutakoa egokiro islatzea…
- Irakurmen eta entzumen frogak. %30
Bukaerako kalifikazioa: Hiru ebaluazioen batez bestekoa eginen da. Horretarako, ebaluazio guztiak gainditu
beharko dira, beharrezkoak diren berreskurapenak ere egingo direlarik.
Ez-ohiko errekuperazioa (ekaina): Ikasgaia ekainerako utziz gero, irakasleak ikasleak gainditu dezan ibilbide
egokiena zein den aukeratzeko eskumena izanen du.
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HELBURU OROKORRAK, EDUKIAK, OINARRIZKO GAITASUNAK:
Ikusi mintegiaren programazioa:
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
GIZARTE eta HISTORIA:

GIZARTE ETA

Sistema ekonomikoak, geografia

HISTORIA: garapen

fisikoa (Europa, mundua)

iraunkorra, grafikak,

GIZARTE ETA HISTORIA: Sektoreak,

EUSKARA: Narrazioa, ahozko eta Klimogramak, gerren mapak. Aro Modernoa, Nafarroako Erresumaren
desagerpena.
idatzizko adierazpena eta ulermena, EUSKARA: deskribapena,
EUSKARA: ahozko eta idatzizko
ahozko eta idatzizko
ortografia.
GAZTELERA: Hiztegia

adierazpena eta ulermena,

adierazpena eta ulermena, azalpen testuak

(sinonimo, antonimo,...), hitzen

GAZTELERA: sintaxia,

GAZTELERA: ortografia, ahozko eta

erabilpen metaforikoa; irakurketa

testu antolatzaileak, irakurketa idatzizko adierazpen eta ulermena.

librea, ortografia, ahozko eta

librea, ortografia, ahozko eta

idatzizko adierazpen eta ulermena. idatzizko adierazpen eta
ulermena.
Izena eta izenlaguna.
METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK:
METODOLOGIA: Metodologia partehartzailea eta kooperatzailea jarraituko da, proiektu eta unitate didaktiko
dinamikoak erabiliz. Talde lanean eta banakako lanean arituko gara, autonomia ere landuz. Irakurketa
indibiduala eta taldekoa, ikerketa eta beharketa lanak.
BALIABIDEAK:
- Fotokopiak. Testu libururik izango ez dugunez, gaiari lotutako fotokopiak ekarriko ditu irakasleak, hauek
izanik ikasturteko eduki teorikoen euskarri nagusia.
- Ikaslearen koadernoa, eguneroko lan tresna nagusia izango dena.
- Bestelako baliabideak: USBa, erregela, koloretako margoak, DVDak, mapak, interneta,...

KALIFIKAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA:
Kalifikazio sistema:

• Ebaluazioa globala izanen da, irakaskuntzaren prozesu guztia aintzat hartuz: kontzeptuak, prozedurak eta
jarrerak.
Ebaluaziorako tresnak honakoak izanen dira: idatzizko zein ahozko probak, eguneroko lana (koadernoaren
osaera, horma-lanak, bakarkako eta taldeko lanak…), irakasgaiarekiko, irakaslearekiko eta ikaskideekiko
begirunea…

- Ebaluazio bakoitzeko azterketek eta lan esanguratsuenek % 30. Azterketek zein lanek eduki desberdinak
izango dituzte hizpide, eta hauen azterketa modu desberdinetara egingo da: iruzkinak, galdera luzeak, testak…
Ebaluazio bakoitzaren baitan azterketa bat baino gehiago egonen dira.
Ikasleari batez bestekoa egiteko ezinbestekoa izango da multzo honetan ikaslearen kalifikazioak 3a gainditzea.
Lanak aurretik zehaztutako egunean aurkeztu behar dira, bestela ez dira onartuko.
- Klaseko jarrera eta interesa % 10. Inguruarekiko eta inguruko jendearekiko errespetua azaltzea, klaseak ez
moztea, arreta eta interesa mantentzea, parte hartzea, beharrezkoa den materiala eskura izatea, lanetan
sakontzea eta lanak behar bezala antolatuta garaiz entregatzea eta bereziki EUSKARAZ HITZ EGITEA…
- Proiektuak % 30. Koadernoa eguneratuta eta txukun eramatea (horretarako koadernoa jasoko da), klasean
zein etxean egiteko agindutako lanak behar bezala egitea, banaka zein taldeka egiteko gai desberdinen inguruan
agindutako lanek eskatutakoa egokiro islatzea…
- Irakurmen eta entzumen frogak. %30

Bukaerako kalifikazioa: Hiru ebaluazioen batez bestekoa eginen da. Horretarako, ebaluazio guztiak gainditu
beharko dira, beharrezkoak diren berreskurapenak ere egingo direlarik.
Ez-ohiko errekuperazioa (ekaina):

• Ikasgaia ekainerako utziz gero, irakasleak ikasleak gainditu dezan ibilbide egokiena zein den aukeratzeko
eskumena izanen du.

