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SAIOAREN EDUKIAK 

Talde osoan 

• Irakasleen erantzunen aurkezpena (galdetegia)  

• Zer dira arazo egoerak?: ezaugarriak, osagaiak, 

metodologia, ebaluazioa, adibideak eta dokumentuak.  

• Arazo egoerak garatzen ikasleekin zer lortu nahi dugu?  
• Konpetentzien garapena 

• Ikasleen protagonismoa bere ikasketan: metodologia-aldaketa 

 

         HEZIBERRI 2020: 12 konpetentziak, curriculumak eta 

programazio didaktikoak 

• Unitate didaktikoak: nolakoak diren, osagaiak, garapena, 

ebaluazioa, adibideak.  

Talde homogeneoetan (arloka): Ataza bat garatzea. 

Arazo-egoera batetik abiatuta, jardueren sekuentzia osatzea 

 



Galdetegiaren erantzunak (19) 



Adibide praktikoak 

Orokorrean, hain zabala da gaia, nahiko galduta nagoela. 

Konpetentziak nola ebaluatu, proiektuka lan egiteko proiektu adibideak... 

Metodologia 

Arazo egoeratik abiatuz unitate didaktikoa lantzea. 

Adibide praktikoak 

Oinarrizko zeharkako konpetentzian 

Guzti hau ondo uztartzen jakitea. 

EBALUAZIOA 

egoera arazo batetik abiatuta unitate didaktikoa garatzea 

Arazo egoeratik abiatuz nola garatu unitatea.  

Arazo egoera plantilla nola bete 

Metodologia berritzeko  dauden estrategiak eta baliabideetan 

Ez dut gauza askorik landu, beraz, ikuspen orokor bat izatea nahiko nuke eta besteek eskatzen dutenean sakondu 

Orokorrean denetatik pixka bat 

Arazo egoerak ezagutu eta eguneroko lanean nola aplikatu eta landu 

Arazo egoerak 

Oposaketetarako balioko didan ereduak lantzean 

Oro har denetik pixkat. Berri naiz irakaskuntzaren munduan. 

Galdetegiaren erantzunak (19)  
3. Lan saioan zertan gustatuko litzaizuke sakontzea? 



ARAZO-EGOERA 

Egoera konplexua edo problema-egoera 

testuinguru erreal batean kokatutako 

informazio-multzo bat; aldez aurretik 

erantzuna bistakoa (zuzena) ez duen ataza 

jakin bat egiteko erabili behar dena 

X. Roegiers, 2003 

https://es.scribd.com/doc/107116575/Xavier-Roegiers-Pedagogia-de-la-Integracion
https://es.scribd.com/doc/107116575/Xavier-Roegiers-Pedagogia-de-la-Integracion


GAIA AUKERATU 

1.Arloko eduki batetik abiatu 

2.Nahasketa egin 

3. Arlo edukiak egoera 
errealarekin konektatu  

TESTUINGURUAN KOKATU 

Pertsonalak 

Sozialak 

Ikasketa eta zerbitzu solidarioak 

Akademikoak 

Irudimenezko eszenatokiak 

Lan -mundukoa 

AZKEN EKOIZPENA 
PROPOSATU 

ikasleen ekoizpena, gaia eta 
testuinguruan biltzen duen 

galdera, arazo, egoera ebazteko 
produkzioa 

ARAZO-EGOERA 

Ikas-ibilbidea garatzen da 
Jarduerak eta atazak   azken 

ekoizpenari begira antolatzen dira 

• Ataza 

• Ataza 
Jarduera 

1 
• Ataza 

• Ataza 
Jarduera 

2 
• Ataza 

• Ataza 
Jarduera 

3 
• Ataza 

• Ataza 
Jarduera 

4 

• Ataza 

• Ataza 
Jarduera 

5 



ARAZO-EGOERA: ebazteko unitate didaktikoa ibilbide ikertzaile-izaera izan beharko luke 

Galdera, arazo, egoera aurkezten du 

Informazioa ateratzeko iturriak, erreferentziak 
ematen ditu 

Informazioak antolatzeko ereduak ematen 
ditu: txantiloiak, galdesorta, taulak 

Orientabideak, adibideak, gidak, tutorialak, azken 
ekoizpena egiteko ematen ditu 

Ikaskuntza-prozesua kontrolatzeko, 
ebaluatzeko tresnak sortu eta eskaini 

Hasten dira planifikatzen (taldeka askoz hobeto) 

Informazioa eskuratzen dute: Internetera joan, bideoak 
ikusi, testu liburuak irakurtzen, artikuluak irakurtzen, 

etxean galdetzen,  

Informazioa tratatzen du: laburpenak, taulak, testu 
berridatzi, aplikazioak, ondorioak atera, erantzunak 

bilatu, kalkuluak egiten, eztabaidatu, 

Atazak egin eta azken ekoizpena sortu  

Bere ikaskuntza-prozesua menperatzen du 

Ikasleak hainbat eduki aldi berean mobilizatu behar ditu, beraz, ikas-jardueren 

planteamenduak goi mailako trebetasunei  erantzun behar die. 



Informazio-
beharrak 
identifikatu 
eta bilaketa 
planifikatu 

Informazio-
iturriak bilatu 
eta 
kontsultatu 

Informazioa 
prozesatu 

Ezagutza 
komunikatu 

Informazioa 

irudikatu, 

informazioa 

ezagutza 

bihurtu 

Informazio-trataerarako prozesua 

Lehenetsi, ordenatu, 

antolatu, egituratu, 

interpretatu, analizatu, 

bilatu erlazioak, epaitu, 

… 

Pentsamenduaren 

arabera, erabilera 

bilatu, testuinguruan 

jarri,  lotu norberaren 

beharrekin, 

kodifikatu, …. 

Ahozko, zein idatzizko 

txostena, artikulu, 

blogeko sarrera, 

posterra, triptikoa, 

aurkezpena, … 



INFORMAZIO-TRATAERARAKO PROZESUAN ZEIN DIRA INPLIKATUTAKO KONPETENTZIAK? 

Hitzezko eta hitzik gabeko 

komunikaziorako eta komunikazio 

digitalerako konpetentzia  

Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa 

eta komunikazio digitala modu osagarrian 

erabiltzea da, komunikazio egokiak eta 

eraginkorrak egiteko egoera pertsonal, 

sozial eta akademikoetan.  

Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako 

konpetentzia.  

Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea 

ausart eta eraginkor kudeatzea da egoera 

eta testuinguru pertsonal, sozial, 

akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza 

bihur daitezen.  



ARAZO-EGOERA: azken ekoizpen adibideak 

Ahozko edota 

idatzizko produktuak 

Aurkezpenak Teknologikoak Beste batzuk 

• Eskutitza 

• Narrazioa 

• Txostena 

• Triptikoa 
• Biografia/autobiografia 

• Bideo baten gidoia 

• Laburpena 

• Posterra/Murala 

• Galdetegia 

• Glosario 

• Erabaki bat hartzeko 

aholku-multzo bat 

• Ikerkuntzaren 

komunikazioa 

• Problema 

ebazpenaren 

adierazpena 

• Ponentzia  

• Debatea 

• Erakusketa 

• Sare-mapa 

• Beste gela 

batean klase 

bat ematea/ 

haien artean 

• Gurasoei 

aurkezpena 

• Maketen 

erakusketa 

• Proiektu 

teknologikoen 

erakusketa 

• Webgune bat  

• Webquest 

• Blog 

• Wiki 

• Comics 

• Posterrak 

• Bideoak 

• Podcast 

• Simulazioak 

• Modelizazioak 

• Marrazkiak 

• Eskulturak 

• Ekitaldi baten 

antolakuntza 

• Diseinu 

esperimentala 

• Argazki-

albuma 



ARAZO-EGOERA: ezinbesteko estrategia metodologikoak  

• Eskolaren xede nagusia ez da informazioak eta ezagutzak transmititzea 

• Edukiak (K,P,J) ez dira helburuak, dira tresnak, baliabideak egiten dakiten 

ikasleak entrenatzeko. 

• Ezagutza funtzionalak 

• Ikasleak modu aktiboan inplikazioa 

• Irakaslea ikasleen ikaskuntzaren gidatzailea bihurtzen da 

 Ikasgelan giro egokia sortu (Talde-kohesioa, Golden 5) 

 Partaidetzarako estrategiak sortu (Ikaskuntza kooperatiboa) 

 Ikasleei zein helbururekin ikasten ari dira transmititu (Motibazioa, autorregulazioa, 

ikasleen autonomia,..) 

 IKTak modu integratuan eta esanguratsuan erabili 

 Informazio iturri anitzak erabili 

 Ikasitakoaren ahozko eta idatzizko komunikazioa bultzatu 

 Ebaluazio hezigarria egin 

 Espazio eta denboraren antolamendua kudeatu 

 Ikasgai guztion arteko erlazioa bultzatu  

 



5. Ebaluatu: Epaitu, 

aukeratu, kritikatu, 

justifikatu eta 

optimizatu 

Maila 

 altukoak 

Maila 

baxukoak 

6. Sortu: Proposatu, 

asmatu, diseinatu, 

hobetu eta sortu 

4. Analizatu: 

Mailakatu,aurreratu, 

modelatu, ondorioak 

atera eta interpretatu 

3. Aplikatu: kalkulatu, 

konpondu eta zehaztu  
2. Ulertu: azaldu 

eta parafraseatu. 

1. Ezagutu eta memorizatu: gogoratu 

eta  informazio zehatza antzeman. 

TREBETASUN KOGNITIBOAK 



Memorizatu eta 

ezagutu 

Informazio konkretua gogoratzea eta antzematea:  

gertaerak, datuak, izenak, ikurrak, formulak, arauak, printzipioak, 

definizioak,.. 

Ulertu 

 

Ikasitakoa ulertzea, hau erakusten da ikasitako informazioa 

beste era batean aurkezten denean, aldatu egiten da, erlazioak 

bilatzen direnean, laburpenak egiten, ondorioak ateratzen, … 

 

Aplikatu 
Ikasitako informazioak eta trebetasunak egoera berrietan 

erabiltzea.  

Analizatu 
Eremu orokor bat bere zatitan deskonposatzea,  problemak 

ebaztea landutako ezagupenak erabiliz, eta arrazoitzea.  

Ebaluatu 
Jarritako, adostutako irizpideak erabiliz epaitu, aukeratu, 

kritikatu, justifikatzea.  

Sortu 

 

Zerbait egiteko edo zerbaiti etekina ateratzeko modurik onena 

bilatu,  lortu, hobetzea edo zerbait erabat berria sortzea.  

 

TREBETASUN KOGNITIBOAK 



ARAZO-EGOERA: ebaluazio-sistema 



ARAZO-EGOERA: ebaluazio-sistema 

• Talde ebaluazioa VS norbanakoko ebaluazioa 

• Berdintasuna VS ekitatea 

• Azterketa klasikoen baliotasuna 

• Kalifikazio sistema 

Konpetentziak ebaluatu 

behar dira??????? 



ARAZO-EGOERA: ebaluazio tresnak 

PORTAFOLIOA:  

 

Koadernoa: paperezkoa edo 

digitala 

 

Ikasgelan garatutako lanen 

bilduma 

 

Ikas-prozesua erregulatzeko 

jarraipena: hausnarketa 

pertsonalak, probak, hobetzeko 

helburuak,…. 

 



ARAZO-EGOERA: ebaluazio tresnak 

EBALUAZIO TRESNA 

BAT 

 

• Gai konkretu bati 

buruz lortu 

daitezkeen mailen 

deskripzioa 

 

• Irizpide zehatzak 

dituen taula bat 

da non irizpide 

hauek egoki edo 

bikainetik hasita, 

nahikotik pasatuta 

eta eskasa arte 

zehaztu daitezke.  

 

• Errubrikei esker 

helburuen betetze 

maila modu argi 

eta nahiko 

objektiboan 

zehaztu daiteke,  

ikasleak bere 

ikaskuntza 

prozesuan lortu 

behar dituen 

xedeen ikuspegi 

argi bat izateko. 

 



http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/2-arazo-egoeren-

bilduma/oinarrizko-hezkuntza/ 

ARAZO-EGOERA/ INTEGRAZIO-EGOERAK 

Berritzegune nagusiko aholkulariek osatutako bildumak 



1. Jarduera  partaideekin egiteko 

1. 4-5 kideen arteko talde txikietan jarri, talde heterogeneoetan (arlo 

desberdinetako irakasleak)  

 

2. Bakoitzak ekarri duen arazo-egoera bildumatik, bat aukeratu.  

 

3. Txantiloian dauden behaketak egin eta galderak bete, hasieran 

indibidualki eta gero txandaka talde txikian konpartitu.  

 



 

Zein da markoa?  

 

Gure geletan, arazo egoerak garatzen,   zer 

lortu nahi dugu?  

 

1. Konpetentzien garapena 

 

2. Ikasleen protagonismoa bere ikasketan 

 

HEZIBERRI  2020 



Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan 2016-
2017 ikasturtea antolatzeko moduari buruzko 
Hezkuntza Sailburuaren ebazpena.( 52-53 orri.) 

 

“Programazio didaktiko guztiek beren barruan eduki 
beharko dute gutxienez, arazo egoera bat ziklo edo 
irakasmaila guztietan eta esparru edo ikasgai 
bakoitzeko. Arazo egoera hori abiapuntu eta 
ikasketa eragile izango da, proposatuko den unitate 
didaktikoetariko baterako programazio didaktikoaren 
edukien sekuenziazioa ezartzean. Aukeratutako 
unitate didaktikoa programatuko da aipatu 
dokumentuaren II. eranskineko txantiloiari jarraituz”.  



AGINDUZ BETE BEHAR DENA Egitura 

LH+ DBH 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, 

Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma 

zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan 

ezartzen duena  (268 or.) 

 

 

1-52 orr Alderdi orokorrak. 

I. Eranskina: Ordutegia (53-54 orr) 

II. Eranskina: LH + DBH 

curriculumak:  

• 55-151 orr.  Aurkibidea eta 

alderdi orokorrak 

• 190-268 orr. DBH curriculuma 

LH+ DBH 

 

Oinarrizko Hezkuntza. 236/2015eko 

Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen 

curriculum orientatzailea      724 orr. 

 

 

1-114 orr. aurkibidea eta alderdi 

orokorrak 

278-724 orr.  DBHko arloetako 

curriculumaren zehaztapen 

guztiak 

 

BATX 127/2016 Dekretua, irailaren 6koa, 

Batxilergo curriculuma zehaztu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 

2016-09-23) Decreto 127/2016, 

MARKO LEGALA: Dekretuak  

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/Dekretua_127_2016_batx_e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_proyec/adjuntos/Decreto_127_2016_bach_c.pdf


Bigarren egitasmoa: dekretuaren atalak   LH+DBH 

236/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma 

zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 268 orr. 

 

Egitura:  kapituluka (1-52 orr) 

I. eranskina: Ordutegia (53-54 orr) 

II. Eranskina: LH eta DBH curriculumak:  

             1. zatia (indizea eta alderdi orokorrak: 55-151  orr) 

             2. zatia: LHrako curriculuma 161-190 orr 

3. Zatia: DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZARAKO 

CURRICULUMAREN BERARIAZKO IKUSPEGIA (191- 268) 

 

OINARRIZKO HEZKUNTZAKO CURRICULUMA (LH+DBH)           724 orr. 

(236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculuma) 

1-114 orr. aurkibidea eta alderdi orokorrak 

117- 278 orr.  LHko arloetako curriculumaren zehaztapen guztiak 

278-724orr. DBHko arloetako curriculumak 

1.HIZKUNTZA ETA LITERATURA KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA 

1.1.EUSKARA ETA LITERATURA, ETA GAZTELANIA ETA  

LITERATURA (282-336) Luzeena da 



Oinarrizko konpetentziak 



OINARRIZKO  

ZEHAR-

KONPETENTZIAK 

 

Bost konpetentziak behar 

den atalean jasota agertu. 

 

DIZIPLINA BARRUKO 

OINARRIZKO 

KONPETENTZIAK 

 

Arloarekin lotura zuzena 

duen konpetentzia 

agertuko da. 

 

Baita aurrera eramateko 

lagungarri den beste 

konpetentzia batzuk ere. 

 

KONPETENTZIAK 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_clasific/sailkapena.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEZIBERRI 2020  (II. ERANSKINA) 
Arloetako curriculumaren hezurdura 

KONPETENTZIA (Diziplinarrak) 
 
 

Ikasgaia (Ohikoak + hautazkoak) 
•Etapako Helburuak (7-9) 
•Edukiak 

•Ikasgai osorako edukien ezaugarriak 

•Maila bateko Edukiak (Multzoka) 
                  1. Multzoa : Edukia komunak (Prozedurazkoak eta jarrerazkoak) 
•Ebaluazio-irizpideak eta Lorpen-adierazleak 

   Maila batekoak 

         1. Ebaluazio irizpidea: Negritaz idatzita ( Unitate didaktikotarako izan daitezke  
helburu didaktikoak) 

 -------- 

 ------- 

 -------- 

 --------- 

Lorpen-adierazleak: pista zuzenak 

ebaluazioa antolatzeko 



2. Jarduera  partaideekin egiteko 

1. 4-5 kideen arteko talde txikietan jarri, talde heterogeneoetan (arlo 

desberdinetako irakasleak)  

 

2. Ebaluazio adierazleak eta lorpen adierazleen bilduman:  

• Identifikatu zure arloetakoak 

• Baloratu espresioa ea pista zuzenak diren ebaluazio tresnak 

antolatzeko. 



• Ikasleen beharrak eta ezaugarriei erantzun behar dizkio. 

 

• Irakasle‐taldeak (KASU HONETAN IRAKASLE BATEK)  ikasle guztiak ahalik eta 

arrakastarik handiena lortzeko hartzen dituen erabakiak zehazten ditu.  

 

• Programazioa hezkuntza-jardueratik eta ikasgelako lanetik hurbilen dagoen zehaztapen 

maila da. 

 

• Irakasteko eta ikasteko prozesuaren kudeaketa praktikoarekin eta horren bidez lortzen den 

emaitzarekin lotura zuzena.  

 

• Hezkuntza-asmoak zehazten dituen dokumentua da. 

Zer da programazio didaktikoa? 

 Ez dago programazio didaktiko egoki bakarra 

 Hezkuntza prozesuan agertzen diren hainbat aldagai kontuan izanez 

gero programazioa  ezberdinak osatuko ditugun. 

ERABAKIAK 

 

IKASI                            IRAKATSI Ikasmaila bateko arlo edo irakasgai 

jakin batean, ikasle talde jakin 

baterako erabiliko den irakasteko 

eta ikasteko prozesuaren plangintza 

sistematizatua. 



PROGRAMAZIO DIDAKTIKOAK (EREDU OFIZIALAK) 

https://drive.google.com/file/d/0B0cg1wiUsUOfWkM4aFB6c25NWWc/view 

https://drive.google.com/file/d/0B0cg1wiUsUOfWkM4aFB6c25NWWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B0cg1wiUsUOfWkM4aFB6c25NWWc/view


UNITATE DIDAKTIKOAK 

UNITATE DIDAKTIKOAREN ARDATZA 



UNITATE DIDAKTIKOAK 

JARDUERAK 

Hasierakoak 

Galdetegiak 

Sare-mapak 

Ideien zaparrada 

Arazo egoeraren 

planteamandua 

Garapenerako 

jarduerak 

Informazio berrien 

erreferentziak emateko 

jarduerak 

Adierazpen-jarduerak 

Informazio bilaketa eta 

informazio 

tratamendurako jarduerak 

Simulazioak 

Problemen 

planteamendua 

Kalkulu-ariketak 

Lan esperimentala 

Hizkuntzari buruzko 

jarduerak 

Aplikazio, Ebaluazio 

jarduerak 

(Arazo egoera) 

Irrati programa, 

bideogintza, bloga, 

testuen produkzioa, 

problemen ebazpena,….. 

 



UNITATE DIDAKTIKOAK EGITEKO GIDA 
https://drive.google.com/file/d/0B9UrVUPHvDOUNDJ5NTZ2MVFJNlk/view 

https://drive.google.com/file/d/0B9UrVUPHvDOUNDJ5NTZ2MVFJNlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B9UrVUPHvDOUNDJ5NTZ2MVFJNlk/view


UNITATE DIDAKTIKOAK EGITEKO GIDA 



3. Jarduera  partaideekin egiteko 

1. 4-5 kideen arteko talde txikietan jarri, talde homogeneoetan (arlo 

bereko irakasleak) 

 

2. Arazo egoera bat emanez, zer nolako jarduerak diseinatuko 

zenituzkete zure ikasleekin egiteko?  



Pilar Etxeberria eta Ana Basterrari, Leioko Berritzegune kideak eskerrak beraiek 

egindako lanetan oinarritu garelako.  

Erabilitako irudiak “Google images” hartuta. 


