
Autobide bat entxufearen atzean 
Elektrizitatea zentraletik zure etxera  

Irakaslearen gidaliburu didaktikoa 



Aurkibidea
Aurkezpena

Red Eléctrica de España

Autobide bat entxufearen atzean 

Baliabide didaktikoak

Nola antolatu lana

Nola erabili gida hau

Unitate didaktikoa

Helburuak

Konpetentziak

Metodologia

Lehen Hezkuntzako 
curriculumarekin duen erlazioa 

Bigarren Hezkuntzako 
curriculumarekin duen erlazioa

Batxilergoko curriculumarekin 
duen erlazioa

3

7

Lehen hezkuntzako jarduerak

Energia eolikoa.

Argiaren bidaia.

Eta zuk, nola kontsumitzen duzu.

Berrikuste ariketa.

Bigarren hezkuntzako jarduerak

Energia eolikoa.

Eroaleak eta isolatzaileak.

Sistema elektrikoa.

Goi tentsioko garraioa.

Kontsumo arduratsua.

Berrikuste ariketa.

Batxilergoko jarduerak

Energiaren etorkizuna.

Energia konbentzionala.

Etxe jasangarria.

Berrikuste ariketak.

Zerbitzuaren ebaluazio galdetegia

15

25

33

39



¿Puedes imaginar tu vida sin electricidad?

Nuestro trabajo es asegurar que no te falte en ningún momento de las 24 horas del día, de los 365 días del año.

¿Qué hacemos?
 
La energía eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, 
por eso hay que generarla en el momento en que se solicita y 
llevarla en ese instante hasta el lugar donde haga falta. En Red 
Eléctrica transportamos la electricidad y gestionamos el sistema 
para garantizar el suministro.

        ¿Quiénes somos?
 
Somos el transportista único y 
el operador del sistema 
eléctrico español. 

      ¿Quiénes NO somos?
  
No producimos electricidad.
No la vendemos y, por tanto, no 
enviamos la factura de la luz
a tu casa.

¿Cómo lo hacemos?
 
Siempre trabajamos pensando en el medioambiente, por eso 
hacemos todo lo posible para que nuestras instalaciones sean 
respetuosas con el entorno. Disponemos del único Centro de 
Control del mundo para la integración de energías renovables en 
el sistema eléctrico: el Cecre.

Operamos el sistema eléctrico español para asegurar un 
constante equilibrio entre la generación y el consumo eléctrico.

Transportamos la energía eléctrica en alta tensión a través 
de nuestra red desde las centrales de generación hasta los puntos 
de distribución.

Centrales de generación Red de transporte de REE Red de distribución Consumo

Nucleares

Térmicas

Líneas 
de transporte

Subestación 
de transporte

Subestación 
de distribución
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de distribución

Doméstico

Hidroeléctricas

Nuevas
renovables

Industrial

Servicios

Centro de control eléctrico de REE

Controla el proceso 
de generación 
y transporte

Imajina al dezakezu zure bizitza elektrizitaterik gabe?

Gure lana, urteko 365 egunetako 24 orduetan, inoiz elektrizitaterik ez faltatzea ziurtatzea da.  

Zer egiten dugu?
 
Energia elektrikoa ezin daiteke kantitate handietan gorde eta, 
ondorioz, eskatzen denean sortu behar da, eta une horretan bertan 
eraman behar den lekura. Red Eléctrican elektrizitatea garraiatu 
eta sistema kudeatzen dugu, hornidura bermatzeko.

         Nor gara?
 
Espainiako sistema elektrikoko 
garraiolari bakarra eta 
operadorea gara.

      Nor EZ gara?

Ez dugu elektrizitaterik 
ekoizten. Ez dugu saltzen eta, 
beraz, ez dugu argiaren 
fakturarik zure etxera bidaltzen.

Zelan egiten dugu?

Ingurumenean pentsatuz egiten dugu lan beti. Hori dela eta, ahal 
dugun guztia egiten dugu gure instalazioek ingurunea errespeta 
dezaten. Energia berriztagarriak sistema elektrikoan integratzeko 
mundu osoko Kontrol Zentro bakarra daukagu: Cecre izenekoa. 

Espainiako sistema elektrikoa operatzen dugu, energiaren 
sorkuntzaren eta kontsumoaren arteko etengabeko oreka 
ziurtatzeko.

Energia elektrikoa goi tentsioan garraiatzen dugu gure 
sarearen bitartez, sorkuntza zentraletatik banaketa puntuetaraino.

Sorkuntza zentralak Garraio sarea Banaketa sarea Kontsumoa
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Termikoak
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Industriakoa

Zerbitzuetakoa

REEko kontrol elektrikorako zentroa

Sorkuntza eta garraio 
prozesua kontrolatzen du 
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Una autopista detrás del enchufe

Es una exposición interactiva en la que presentamos tres ideas centrales: 
qué es la electricidad, cómo se transporta y cómo se consume. Estos 
contenidos se desarrollan en tres ámbitos:

Ámbito 1. La electricidad, fuerza de la naturaleza controlada. 

Ámbito 2. Una autopista detrás del enchufe. De la central a tu casa. 

Ámbito 3. De tu lado del enchufe… consumo responsable. 

A lo largo del recorrido podrás participar, experimentar y descubrir la 
electricidad y el proceso del suministro eléctrico en el que tienes un papel 
protagonista. Por eso te proponemos algunas ideas para que uses la 
energía con cabeza, de un modo más eficiente, ahorrativo y responsable. 

La exposición crea un espacio estimulante y motivador en el que disfrutarás 
aprendiendo. Será una experiencia inolvidable. ¡Te esperamos!

Los principios
físicos de la
electricidad

El proceso del
suministro
eléctrico

Cómo usamos
la electricidad

Más información en: www.ree.es/es/exporee

Autobide bat entxufearen atzean

Erakusketa interaktiboa da, eta bertan hiru ideia nagusi aurkezten ditugu: 
zer den elektrizitatea, zelan garraiatzen den eta nola kontsumitzen den. 
Eduki horiek hiru arlotan garatzen dira:

1 Eremua. Elektrizitatea, naturaren indar kontrolatua.

2 Eremua. Autobide bat entxufearen atzean. Zentraletik zure etxera. 

3 Eremua. Entxufearen zure aldetik… kontsumo arduratsua.

Ibilbidean zehar parte hartzeko, esperimentatzeko eta elektrizitatea zer 
den jakiteko aukera izango duzu, eta baita zu protagonista zaren hornidura 
elektrikoaren prozesua ezagutzeko ere. Horregatik zenbait ideia 
proposatuko dizkizugu, energia zentzuz erabili dezazun, eraginkortasunez, 
aurreztuz eta arduraz jokatuz. 
 
Erakusketak gune motibatzailea sortzen du, eta ikasiz gozatuko duzu. 
Esperientzia ahaztezina izango da. Zure zain gaituzu!

Elektrizitatearen 
printzipio 

fisikoak

Hornidura 
elektrikoaren 

prozesua

Zelan 
erabiltzen dugun 

elektrizitatea

www.ree.es/es/exporee
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Nola antolatu lana

Bisita aurretik

• Ikaslearen gidaliburua
Koadernotxo honetan, erakusketaren ideia nagusiei buruzko 
jarduerak aurkituko dituzu. Zure irakasleek aukeratu ahal izango 
dute ikasgelan landuko duzuen fitxa. Zure etxean fitxa gehiago 
egin nahi badituzu, eskatu beraiei aholkua. Zelan lagundu jakingo 
dute.

• Webquest-a
Talde txikietan, Espainiako sistema elektrikoari buruzko ikerketa 
lana egitera gonbidatzeko on line baliabidea da.
Sartu www.unaautopistadetrasdelenchufe.com webgunean.

Bisita egunean

• Bisita gidatua
Pertsona aditu batek erakusketan zehar lagunduko dizue, 
bertako hiru eremuetako gauzarik garrantzitsuenak aipatuz eta 
zuen zalantzak argituz. Aurretik erreserba eginez.

• Bisita librea
Erakusketa interaktiboa denez, behar adinako denbora izango 
duzue gehien atsegin dituzuen esperimentuekin, jolasekin edo 
maketekin aritzeko edo ikus-entzunezko aretoko bi filmak 
ikusteko. 

Bisita ondoren

• Ikaslearen gidaliburua
Erakusketa aretoan bertan, edo ikasgelara itzultzen zarenean, 
“berrikuste ariketaren” fitxa egin dezakezu. Edukiak 
berrikusteko eta zenbat ikasi duzun egiaztatzeko balioko dizu. 

• Ebaluazioa
Zure iritzia oso interesgarria da guretzat. Mesedez, bete 
inkesta eta esan zer iruditu zaizun guztia. 

• Gehiago jakiteko
Elektrizitatearen inguruan zure interesa piztea lortu badugu, 
informazio gehiago lor dezakezu zenbait argitalpenetan eta 
erakusketa honetako informazio lagungarria.
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Gidaliburu hau zelan erabili

Gida honetan, gure proposamen didaktikoaren helburuak, 
konpetentziak, metodologia eta curriculum harremanak biltzen 
dituen lehenengo partea aurkituko duzu. Ondoren, zenbait 
iradokizun pedagogiko eta ikaslearen gidaliburuan jasotzen diren 
ariketen erantzunak eskainiko dizkizugu. 

• Hezkuntza Mailak

Ikaslearen gidaliburuak, hiru hezkuntza mailatan antolatutako 
19 jarduera fitxa ditu: Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza 
eta Batxilergoa. Berrikusi zure taldearen mailarako 
proposatzen ditugunak. Egokiak iruditzen ez bazaizkizu, 
beheragoko edo goragoko mailak kontsulta ditzakezu, zuen 
beharretara ongien egokitzen direnak aukeratzeko. 

• Erakusketaren eremuak

Maila bakoitzaren barruan, ideia nagusiak lantzeko aukera 
emango dizkizuten zenbait jarduera daude. Argi izan dezazun, 
fitxa bakoitzak, erakusketaren hiru eremuetatik zeinekin 
erlazionatzen den jakiteko aukera emango dizuten kolore bat 
eta sinbolo bat ditu. 



Unitate didaktikoa



Helburuak

• Talde jardueretan modu arduratsuan parte hartzea.

• Gizakiak medioan duen esku-hartzea aztertzea.

• Informazioaren teknologiak erabiltzea ikastea.

• Elektrizitatearen propietate fisikoak esperimentatzea.

• Garraioaren konplexutasunaz jabetzea.

• Energiaren orekaren garrantzia ulertzea.

• Gure kontsumo ohituren ondorioak ulertzea.

Konpetentziak

Gidaliburu honetako jarduera guztiak konpetentzietan 

oinarrituta lan egiteko daude pentsatuta. Elektrizitatearen 

ezaugarriak eta erabilerak aztertuz mundu fisikoa ezagutzeaz 

gain, jarduerek aukera ematen dute ikasleek taldetan lan egin 

dezaten, ahoz eta idatziz komunika daitezen eta informazioa 

bilatzeko, aztertzeko eta interpretatzeko teknologia berriak 

erabili ditzaten. Hau da, beraien kabuz ikasten ikastea 

bultzatzen dugu. 

Metodologia

• Esperimentazioa
Behaketa, hipotesien planteamendua, esperimentazioa eta 
ondorioak ematea sustatzen dugu, ikasleak metodo 
zientifikora hurbiltzeko. 

• Partaidetza aktiboa
Jarduerak aurrera eraman ahal izateko, beharrezkoa da 
horietan modu aktiboan parte hartzea. Ikasleen aurretiazko 
esperientzietan eta ezagutzetan oinarrituko gara, beraien 
irakaskuntza-ikasketa prozesuaren protagonista bilaka 
daitezen. 

• Integrazioa
Gidaliburuak gogoetara eta elkarrizketara bultzatzen duten 
gaiak planteatzen ditu. Jarduera baten garapena, jarrera 
kritikoa eta gogoetan oinarritutakoa sustatuko duen eta 
bertan parte hartzen dutenak inplikatuko dituen esperientzia 
integratzailea izatea nahi dugu. 

• Balioetan heztea
Gure buruari markatu dizkiogun helburuak lortzeko moduan 
pentsatuz, konpetentzietan oinarritutako lana eta balioetan 
heztea zeharkako ardatz gisa hartu ditugu. 
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1. Erreferentziazko arautegia

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoa,
LOMCE.

- 126/2014 E.D. Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma.

- Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

- 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA,
2016-09-23).

2. Zeharkako oinarrizko konpetentziak

Bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoak modu 
eraginkorrean ebazteko beharrezkoak direnak. Arlo edo ikasgai 
guztietako lan bateratuan sustatu eta indartu behar dira. 
Erakusketaren edukiekin eta metodologiarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira: 

2.1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia 
Ikaslea modu eraginkorrean eta egokian komunikatu beharko da 
egoera pertsonaletan, sozialetan eta ikasketarekin 
erlazionatutakoetan. Bisita gidatua, osagai 
pragmatiko-diskurtsiboaren eta soziokulturalaren ezagutza 
aktibatzea eskatzen duen komunikazio egoera da. Ikasleek 
entzun, ulertu eta elkarrekintzan aritu beharko dute. 

2.2. Ikasten ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasketarako estrategiak eta 
pentsamendu zorrotza izatea. Erakusketara egindako bisitan 
ikasitakoa beste testuinguru eta egoera batzuetara moldatuz. 

2.3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Elkarrekikotasun irizpideekin parte hartzea pertsonen arteko, 
taldeko egoeretan. Bisita gidatua, modu egokian egin ahal 
izateko, bertara doazenen partetik jokabide eta partaidetza 
jarraibide jakin batzuk eskatzen ditu. 

3. Diziplinazko oinarrizko konpetentziak

Diziplinazko arloetakoren batekin erlazionatutako baliabide 
espezifikoen mobilizazioa eskatzen duten bizitzako alorrekin eta 
egoerekin erlazionatutako arazoak ebazteko beharrezkoak 
direnak dira. Erakusketara egindako bisitarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira:

3.1. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia 
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea, euskaraz eta 
gaztelaniaz, egoki, eraginkor eta hizkuntz aniztasuna 
errespetatuz. Norberaren burua eta inguruko mundua hobeto 
ezagutarazten lagunduko duen literatura arloko hezkuntza 
garatzea.

3.2. Konpetentzia zientifikoa
Ezagutza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, 
bidezkoan eta egokian erabiltzea sistema eta fenomeno 
naturalen interpretazioan, eta baita aplikazio 
zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak ere, errealitatea 
ebidentzia zientifikotik ulertzeko. 

3.3. Konpetentzia teknologikoa
Produktu edo sistema teknologikoak irizpide egokiz garatzea 
eta erabiltzea, egoerak ulertzeko eta ebazteko edo produktu 
eta zerbitzu berriak eskaintzeko aukera ematen duten jakite 

teknikoak modu metodikoan eta eraginkorrean aplikatuz, 
emaitzen berri emanez, hobekuntzarako edo erabakiak modu 
arduratsuan hartzeko prozesuekin jarraitu ahal izateko. 

3.5. Konpetentzia soziala eta gizalegezkoa 
Norberaren burua, norberaren taldea eta bizi garen mundua 
ulertzea, zientzien ezagutzaren bitartez, bizitzako ohiko 
egoeretan izan beharreko erantzukizunean oinarrituta modu 
autonomoan aritzeko, erabat demokratikoa, solidarioa eta 
inklusiboa izango den gizartearen garapenean laguntzeko xedez. 

4. Lehen Hezkuntza

4.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Hizkuntzaren erabileraren hainbat arloko ahozko, 
idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak ulertzea eta zenbait 
komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko 
interpretatzea. 

4.2. Natur zientziak

4. blokea. Materia eta energia.

5. blokea. Teknologia, objektuak eta makinak.

Helburuak: Gizakiak ingurune naturalean duen esku-hartzearen 
adierazpenak aztertzea, jasangarritasun parametroetatik modu 
kritikoan baloratuz. Mezu, produktu, gertakari edo fenomeno 
zientifikoak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea. 

Gizadiaren historian zehar, gizakien beharrei erantzuteko eta 

bizitza baldintzak hobetzeko izandako aurrerapen zientifiko 
handiak baloratzea.

4.3. Gizarte Zientziak

2. blokea. Bizi garen mundua eta bere kontserbazioa.

3. blokea. Gizartean bizitzea.

Helburuak:  Talde jardueretan parte hartzea, portaera 
arduratsua, laguntzailea, solidarioa eta eraikigarria erakutsiz. 
Gizakiak medio fisikoan eta sozialean izan duen esku-hartzearen 
zenbait adierazpen aztertzea, jasangarritasun parametroetatik 
modu kritikoan baloratuz, eguneroko bizitzan ingurumena 
defendatzera, berreskuratzera eta kontserbatzera 
zuzendutako jokabidea sustatzeko xedez. 

4.4. Balio Sozialak eta Zibikoak 

3. blokea. Pertsonen arteko harremanak ulertzea eta 
errespetatzea.

4. blokea. Bizikidetza eta gizarteko balioak.

Helburuak:  Elkarbizitza arauak proposatzea, gauzatzea eta 
errespetatzea, elkarrizketa eta bitartekaritza erabiliz 
gatazkaren eraldaketan, denon artean ingurune komun 
iraunkorra eraiki ahal izateko. Ingurumenaren egoeraz jabetzea 
eta kontsumo jarrera osasungarriak eta arduratsuak garatzea, 
gertuko ingurunea errespetatuz eta zainduz. 

5. Bigarren hezkuntza

5.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak 

2. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak 
ulertzea eta horien edukia jarrera kritikoarekin interpretatzea, 
zenbait komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko. 
Ahoz modu koherentean, bidezkoan eta egokian adieraztea eta 
elkarrekintzan aritzea, lankidetzarako jarrera kritikoarekin, 
komunikazio behar anitzei modu egokian erantzuteko. 

5.2. Biologia eta Geologia

DBHko 1. maila

4. blokea. Bioaniztasuna Lurra planetan: biosfera, izaki 
bizidunen sailkapena, bioaniztasuna.

DBHko 3. maila

5. blokea. Gizakia eta medioa. Ekosistemak.

DBHko 4. maila

4. blokea. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen estruktura, 
ekosistemaren dinamika, gizakien jardueren eragina 
ekosistemetan.

Helburuak:  Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, gertatzen diren elkarrekintzak, eta oreka  
hori kaltetzen duten alderdiak, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten elkarrekintzak 
modu kritikoan aztertzea eta garapen iraunkorraren alde modu 
aktiboan eta arduratsuan aritzea.

Gai zientifikoei buruzko informazioa eskuratzea, zenbait iturri 
erabiliz.

5.3. Fisika eta Kimika

DBHko 3. maila

2. blokea. Materia eta bere propietateak.

3. blokea. Aldaketak materian: posizio aldaketak, aldaketa 
termikoak, aldaketa optikoak eta zaratei dagozkienak.

5. blokea. Energia eta aldaketak.

DBHko 3. maila

2. blokea. Materiaren estruktura unitatea: naturaren 
gorputz izaera, materiaren estruktura.

4. blokea. Elektrizitatea eta gizartea.

DBHko 4. maila

3. blokea. Aldaketen azterketan sakontzea: energia 
transferentzia.

4. blokea. Erreakzio kimikoak eta horien garrantzia: 
atomoaren estruktura eta lotura kimikoak, erreakzio 
kimikoak, kimika eta gizartea. 

Helburuak:  Ezagutza zientifikoa erabiltzea, zenbait fenomeno 
natural eta gizakien jarduerak eragindakoak interpretatuz, 
zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten elkarrekintzak modu kritikoan aztertzeko.

5.4. Kultura zientifikoa

DBHko 4. maila

4. blokea. Aurrerapen teknologikoak eta horien eragina 
ingurumenean.

5. blokea. Berrikuntza. Material berriak.

Helburuak:  Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu 
aktiboan eta kritikoan interpretatzea eta mezu zientifikoak 
sortzea, ahozko eta idatzizko lengoaia egokia erabiliz, bai eta 
beste idazketa eta irudikapen sistemak ere, modu zehatzean 
komunikatzeko eta zientzien arloko azalpenak eta argumentuak 
eman ahal izateko. 

5.5. Teknologia

DBHko 1., 2. eta 3. mailak

4. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

5. blokea. Baliabide zientifikoak eta teknikoak.

DBHko 4. maila

2. blokea. Elektronika.

3. blokea. Komunikazioaren teknologia.

5. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

8. blokea. Teknologia eta Gizartea.

Helburuak: Teknologia arloko objektuak eta sistemak era 
metodikoan aztertzea, horien funtzionamendua eta erabiltzeko 
eta kontrolatzeko modu onena ulertuz. Inguruneko elementu 
teknologikoak arintasunez eta erantzukizunez erabiltzea, 
hobekuntzarako aukerak edo erabilera alternatibak proposatuz, 

beharrezkoa balitz zenbait iturri alderatuz, ohiko egoerak 
zenbait testuingurutan ebazteko xedez. 

6. Batxilergoa

6.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura

Batxilergoko 1. eta 2. mailak

2. blokea: Diskurtsoen aniztasuna: entzutea, hitz egitea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Gizarte eta kulturako alor desberdinetako eta 
batez ere, mundu akademiko eta komunikabideetako 
diskurtsoak ulertzea, ahoz, idatziz zein ikusentzunezkoen bidez, 
bakoitzaren kontuan izanik eta horien edukia modu kritikoan 
interpretatuz, zenbait komunikazio egoerari modu 
eraginkorrean erantzuteko. 

6.2. Biologia eta Geologia

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Izaki bizidunak, osaketa eta antolakuntza mailak.

3. blokea. Bioaniztasuna.

Helburuak: erabiltzea, teknologiarekin, gizartearekin eta 
ingurumenarekin dituzten erlazioak eguneroko egoeretan 
aztertuz. Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen 
aurrean, herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta 
soziala hobetzen lagundu eta ingurumena kontzerbatu, babestu 
eta hobetu ahal izateko.

6.3. Fisika eta Kimika

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Materiaren teoria atomiko-molekularra.

3. blokea. Atomoa eta bere loturak.

8. blokea. Energia.

9. blokea. Elektrizitatea.

Helburuak: Ezagutza fisiko-kimikoak testuinguru anitzetan 
erabiltzea, eguneroko egoeretan aztertuz zientzia horiek 
teknologiarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten 
erlazioak aztertuz. 

6.4. Fisika

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Dardarak eta uhinak.

3. blokea. Optika.

5. blokea. Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Helburuak:  Fisikaren izaera aintzatestea etengabeko 
eraikuntza prozesuan dagoen jarduera gisa, hipotesi eta teoria 
kontrajarriak ikertuz eta alderatuz, eztabaida zientifikoek giza 
ezagutzaren bilakaerari egindako ekarpenak baloratuz, 
pentsamendu kritikoa garatzeko, zientziak pertsonen 
prestakuntza integralean duen dimentsio kulturalaz jabetzeko 
eta gizartean eta ingurumenean dituen eraginak baloratzeko. 

6.5. Kultura Zientifikoa

Batxilergoko 1. maila

5. blokea. Informazio eta komunikazio teknologia berriak.

Helburuak:  eguneroko egoeretan zientziak teklogiarekin, 
gizartearekin, eta ingurumenarekin dituen erlazioak aztertuz. 
Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen aurrean 
herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta sozialak 
hobetzen lagundu, ingurumena kontserbatu, babestu eta 
hobetu ahal izateko, azken finean gizadi osoarentzat etorkizun 
iraunkorra eta hobea eraikitzeko. 

6.6. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak 

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Ingurumena eta ingurumen informaziorako 
iturriak.

5. blokea. Materiaren eta energiaren zirkulazioa Biosferan.

7. blokea. Kudeaketa eta garapen jasangarriak.

Helburuak:  Informazio zientifikoa bilatzea, interpretatzea eta 
modu egokian adieraztea, zenbait euskarri eta baliabide erabiliz, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak barne. 

6.7. Teknologia industriala

Batxilergoko 1. eta 2. 
mailak

2. blokea. Teknologia arloko 
produktuen prozesua eta 
produktuak.

4. blokea. Energia 
baliabideak.

Helburuak:  Zenbait energia 
baliabiderekin aurrera 
eramandako soluzioak 
alderatzea, prozesu eta 
osagai teknologikoen 
kontsumoak kalkulatuz, 
horien eraginkortasuna 
aurreikusiz, ingurune 
bakoitzerako egokiena 
aukeratu ahal izateko. 
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1. Erreferentziazko arautegia

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoa, 
LOMCE.

- 126/2014 E.D. Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma.

- Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

- 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 
2016-09-23).

2. Zeharkako oinarrizko konpetentziak 

Bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoak modu 
eraginkorrean ebazteko beharrezkoak direnak. Arlo edo ikasgai 
guztietako lan bateratuan sustatu eta indartu behar dira. 
Erakusketaren edukiekin eta metodologiarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira: 

2.1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia 
Ikaslea modu eraginkorrean eta egokian komunikatu beharko da 
egoera pertsonaletan, sozialetan eta ikasketarekin 
erlazionatutakoetan. Bisita gidatua, osagai 
pragmatiko-diskurtsiboaren eta soziokulturalaren ezagutza 
aktibatzea eskatzen duen komunikazio egoera da. Ikasleek 
entzun, ulertu eta elkarrekintzan aritu beharko dute. 

2.2. Ikasten ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasketarako estrategiak eta 
pentsamendu zorrotza izatea. Erakusketara egindako bisitan 
ikasitakoa beste testuinguru eta egoera batzuetara moldatuz. 

2.3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Elkarrekikotasun irizpideekin parte hartzea pertsonen arteko, 
taldeko egoeretan. Bisita gidatua, modu egokian egin ahal 
izateko, bertara doazenen partetik jokabide eta partaidetza 
jarraibide jakin batzuk eskatzen ditu. 

3. Diziplinazko oinarrizko konpetentziak

Diziplinazko arloetakoren batekin erlazionatutako baliabide 
espezifikoen mobilizazioa eskatzen duten bizitzako alorrekin eta 
egoerekin erlazionatutako arazoak ebazteko beharrezkoak 
direnak dira. Erakusketara egindako bisitarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira:

3.1. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea, euskaraz eta 
gaztelaniaz, egoki, eraginkor eta hizkuntz aniztasuna 
errespetatuz. Norberaren burua eta inguruko mundua hobeto 
ezagutarazten lagunduko duen literatura arloko hezkuntza 
garatzea.

3.3. Konpetentzia zientifikoa
Ezagutza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, 
bidezkoan eta egokian erabiltzea sistema eta fenomeno 
naturalen interpretazioan, eta baita aplikazio 
zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak ere, errealitatea 
ebidentzia zientifikotik ulertzeko. 

3.4. Konpetentzia teknologikoa
Produktu edo sistema teknologikoak irizpide egokiz garatzea 
eta erabiltzea, egoerak ulertzeko eta ebazteko edo produktu 
eta zerbitzu berriak eskaintzeko aukera ematen duten jakite 

teknikoak modu metodikoan eta eraginkorrean aplikatuz, 
emaitzen berri emanez, hobekuntzarako edo erabakiak modu 
arduratsuan hartzeko prozesuekin jarraitu ahal izateko. 

3.4. Konpetentzia soziala eta gizalegezkoa 
Norberaren burua, norberaren taldea eta bizi garen mundua 
ulertzea, zientzien ezagutzaren bitartez, bizitzako ohiko 
egoeretan izan beharreko erantzukizunean oinarrituta modu 
autonomoan aritzeko, erabat demokratikoa, solidarioa eta 
inklusiboa izango den gizartearen garapenean laguntzeko xedez. 

4. Lehen Hezkuntza

4.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Hizkuntzaren erabileraren hainbat arloko ahozko, 
idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak ulertzea eta zenbait 
komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko 
interpretatzea. 

4.2. Natur zientziak

4. blokea. Materia eta energia.

5. blokea. Teknologia, objektuak eta makinak.

Helburuak: Gizakiak ingurune naturalean duen esku-hartzearen 
adierazpenak aztertzea, jasangarritasun parametroetatik modu 
kritikoan baloratuz. Mezu, produktu, gertakari edo fenomeno 
zientifikoak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea. 

Gizadiaren historian zehar, gizakien beharrei erantzuteko eta 

bizitza baldintzak hobetzeko izandako aurrerapen zientifiko 
handiak baloratzea.

4.3. Gizarte Zientziak

2. blokea. Bizi garen mundua eta bere kontserbazioa.

3. blokea. Gizartean bizitzea.

Helburuak:  Talde jardueretan parte hartzea, portaera 
arduratsua, laguntzailea, solidarioa eta eraikigarria erakutsiz. 
Gizakiak medio fisikoan eta sozialean izan duen esku-hartzearen 
zenbait adierazpen aztertzea, jasangarritasun parametroetatik 
modu kritikoan baloratuz, eguneroko bizitzan ingurumena 
defendatzera, berreskuratzera eta kontserbatzera 
zuzendutako jokabidea sustatzeko xedez. 

4.4. Balio Sozialak eta Zibikoak 

3. blokea. Pertsonen arteko harremanak ulertzea eta
errespetatzea.

4. blokea. Bizikidetza eta gizarteko balioak.

Helburuak:  Elkarbizitza arauak proposatzea, gauzatzea eta 
errespetatzea, elkarrizketa eta bitartekaritza erabiliz 
gatazkaren eraldaketan, denon artean ingurune komun 
iraunkorra eraiki ahal izateko. Ingurumenaren egoeraz jabetzea 
eta kontsumo jarrera osasungarriak eta arduratsuak garatzea, 
gertuko ingurunea errespetatuz eta zainduz. 

5. Bigarren hezkuntza

5.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak 

2. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak 
ulertzea eta horien edukia jarrera kritikoarekin interpretatzea, 
zenbait komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko. 
Ahoz modu koherentean, bidezkoan eta egokian adieraztea eta 
elkarrekintzan aritzea, lankidetzarako jarrera kritikoarekin, 
komunikazio behar anitzei modu egokian erantzuteko. 

5.2. Biologia eta Geologia

DBHko 1. maila

4. blokea. Bioaniztasuna Lurra planetan: biosfera, izaki 
bizidunen sailkapena, bioaniztasuna.

DBHko 3. maila

5. blokea. Gizakia eta medioa. Ekosistemak.

DBHko 4. maila

4. blokea. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen estruktura, 
ekosistemaren dinamika, gizakien jardueren eragina 
ekosistemetan.

Helburuak:  Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, gertatzen diren elkarrekintzak, eta oreka  
hori kaltetzen duten alderdiak, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten elkarrekintzak 
modu kritikoan aztertzea eta garapen iraunkorraren alde modu 
aktiboan eta arduratsuan aritzea.

Gai zientifikoei buruzko informazioa eskuratzea, zenbait iturri 
erabiliz.

5.3. Fisika eta Kimika

DBHko 3. maila

2. blokea. Materia eta bere propietateak.

3. blokea. Aldaketak materian: posizio aldaketak, aldaketa 
termikoak, aldaketa optikoak eta zaratei dagozkienak.

5. blokea. Energia eta aldaketak.

DBHko 3. maila

2. blokea. Materiaren estruktura unitatea: naturaren 
gorputz izaera, materiaren estruktura.

4. blokea. Elektrizitatea eta gizartea.

DBHko 4. maila

3. blokea. Aldaketen azterketan sakontzea: energia 
transferentzia.

4. blokea. Erreakzio kimikoak eta horien garrantzia: 
atomoaren estruktura eta lotura kimikoak, erreakzio 
kimikoak, kimika eta gizartea. 

Helburuak:  Ezagutza zientifikoa erabiltzea, zenbait fenomeno 
natural eta gizakien jarduerak eragindakoak interpretatuz, 
zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten elkarrekintzak modu kritikoan aztertzeko.

5.4. Kultura zientifikoa

DBHko 4. maila

4. blokea. Aurrerapen teknologikoak eta horien eragina 
ingurumenean.

5. blokea. Berrikuntza. Material berriak.

Helburuak:  Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu 
aktiboan eta kritikoan interpretatzea eta mezu zientifikoak 
sortzea, ahozko eta idatzizko lengoaia egokia erabiliz, bai eta 
beste idazketa eta irudikapen sistemak ere, modu zehatzean 
komunikatzeko eta zientzien arloko azalpenak eta argumentuak 
eman ahal izateko. 

5.5. Teknologia

DBHko 1., 2. eta 3. mailak

4. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

5. blokea. Baliabide zientifikoak eta teknikoak.

DBHko 4. maila

2. blokea. Elektronika.

3. blokea. Komunikazioaren teknologia.

5. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

8. blokea. Teknologia eta Gizartea.

Helburuak: Teknologia arloko objektuak eta sistemak era 
metodikoan aztertzea, horien funtzionamendua eta erabiltzeko 
eta kontrolatzeko modu onena ulertuz. Inguruneko elementu 
teknologikoak arintasunez eta erantzukizunez erabiltzea, 
hobekuntzarako aukerak edo erabilera alternatibak proposatuz, 

beharrezkoa balitz zenbait iturri alderatuz, ohiko egoerak 
zenbait testuingurutan ebazteko xedez. 

6. Batxilergoa

6.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura

Batxilergoko 1. eta 2. mailak

2. blokea: Diskurtsoen aniztasuna: entzutea, hitz egitea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Gizarte eta kulturako alor desberdinetako eta 
batez ere, mundu akademiko eta komunikabideetako 
diskurtsoak ulertzea, ahoz, idatziz zein ikusentzunezkoen bidez, 
bakoitzaren kontuan izanik eta horien edukia modu kritikoan 
interpretatuz, zenbait komunikazio egoerari modu 
eraginkorrean erantzuteko. 

6.2. Biologia eta Geologia

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Izaki bizidunak, osaketa eta antolakuntza mailak.

3. blokea. Bioaniztasuna.

Helburuak: erabiltzea, teknologiarekin, gizartearekin eta 
ingurumenarekin dituzten erlazioak eguneroko egoeretan 
aztertuz. Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen 
aurrean, herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta 
soziala hobetzen lagundu eta ingurumena kontzerbatu, babestu 
eta hobetu ahal izateko.

6.3. Fisika eta Kimika

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Materiaren teoria atomiko-molekularra.

3. blokea. Atomoa eta bere loturak.

8. blokea. Energia.

9. blokea. Elektrizitatea.

Helburuak: Ezagutza fisiko-kimikoak testuinguru anitzetan 
erabiltzea, eguneroko egoeretan aztertuz zientzia horiek 
teknologiarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten 
erlazioak aztertuz. 

6.4. Fisika

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Dardarak eta uhinak.

3. blokea. Optika.

5. blokea. Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Helburuak:  Fisikaren izaera aintzatestea etengabeko 
eraikuntza prozesuan dagoen jarduera gisa, hipotesi eta teoria 
kontrajarriak ikertuz eta alderatuz, eztabaida zientifikoek giza 
ezagutzaren bilakaerari egindako ekarpenak baloratuz, 
pentsamendu kritikoa garatzeko, zientziak pertsonen 
prestakuntza integralean duen dimentsio kulturalaz jabetzeko 
eta gizartean eta ingurumenean dituen eraginak baloratzeko. 

6.5. Kultura Zientifikoa

Batxilergoko 1. maila

5. blokea. Informazio eta komunikazio teknologia berriak.

Helburuak:  eguneroko egoeretan zientziak teklogiarekin, 
gizartearekin, eta ingurumenarekin dituen erlazioak aztertuz. 
Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen aurrean 
herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta sozialak 
hobetzen lagundu, ingurumena kontserbatu, babestu eta 
hobetu ahal izateko, azken finean gizadi osoarentzat etorkizun 
iraunkorra eta hobea eraikitzeko. 

6.6. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak 

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Ingurumena eta ingurumen informaziorako 
iturriak.

5. blokea. Materiaren eta energiaren zirkulazioa Biosferan.

7. blokea. Kudeaketa eta garapen jasangarriak.

Helburuak:  Informazio zientifikoa bilatzea, interpretatzea eta 
modu egokian adieraztea, zenbait euskarri eta baliabide erabiliz, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak barne. 

6.7. Teknologia industriala

Batxilergoko 1. eta 2. 
mailak

2. blokea. Teknologia arloko 
produktuen prozesua eta 
produktuak.

4. blokea. Energia 
baliabideak.

Helburuak:  Zenbait energia 
baliabiderekin aurrera 
eramandako soluzioak 
alderatzea, prozesu eta 
osagai teknologikoen 
kontsumoak kalkulatuz, 
horien eraginkortasuna 
aurreikusiz, ingurune 
bakoitzerako egokiena 
aukeratu ahal izateko. 
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1. Erreferentziazko arautegia

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoa, 
LOMCE.

- 126/2014 E.D. Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma.

- Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

- 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 
2016-09-23).

2. Zeharkako oinarrizko konpetentziak 

Bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoak modu 
eraginkorrean ebazteko beharrezkoak direnak. Arlo edo ikasgai 
guztietako lan bateratuan sustatu eta indartu behar dira. 
Erakusketaren edukiekin eta metodologiarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira: 

2.1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia 
Ikaslea modu eraginkorrean eta egokian komunikatu beharko da 
egoera pertsonaletan, sozialetan eta ikasketarekin 
erlazionatutakoetan. Bisita gidatua, osagai 
pragmatiko-diskurtsiboaren eta soziokulturalaren ezagutza 
aktibatzea eskatzen duen komunikazio egoera da. Ikasleek 
entzun, ulertu eta elkarrekintzan aritu beharko dute. 

2.2. Ikasten ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasketarako estrategiak eta 
pentsamendu zorrotza izatea. Erakusketara egindako bisitan 
ikasitakoa beste testuinguru eta egoera batzuetara moldatuz. 

2.3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Elkarrekikotasun irizpideekin parte hartzea pertsonen arteko, 
taldeko egoeretan. Bisita gidatua, modu egokian egin ahal 
izateko, bertara doazenen partetik jokabide eta partaidetza 
jarraibide jakin batzuk eskatzen ditu. 

 
3. Diziplinazko oinarrizko konpetentziak

Diziplinazko arloetakoren batekin erlazionatutako baliabide 
espezifikoen mobilizazioa eskatzen duten bizitzako alorrekin eta 
egoerekin erlazionatutako arazoak ebazteko beharrezkoak 
direnak dira. Erakusketara egindako bisitarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira:

3.1. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea, euskaraz eta 
gaztelaniaz, egoki, eraginkor eta hizkuntz aniztasuna 
errespetatuz. Norberaren burua eta inguruko mundua hobeto 
ezagutarazten lagunduko duen literatura arloko hezkuntza 
garatzea.

3.3. Konpetentzia zientifikoa
Ezagutza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, 
bidezkoan eta egokian erabiltzea sistema eta fenomeno 
naturalen interpretazioan, eta baita aplikazio 
zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak ere, errealitatea 
ebidentzia zientifikotik ulertzeko. 

3.4. Konpetentzia teknologikoa
Produktu edo sistema teknologikoak irizpide egokiz garatzea 
eta erabiltzea, egoerak ulertzeko eta ebazteko edo produktu 
eta zerbitzu berriak eskaintzeko aukera ematen duten jakite 

teknikoak modu metodikoan eta eraginkorrean aplikatuz, 
emaitzen berri emanez, hobekuntzarako edo erabakiak modu 
arduratsuan hartzeko prozesuekin jarraitu ahal izateko. 

3.5. Konpetentzia soziala eta gizalegezkoa 
Norberaren burua, norberaren taldea eta bizi garen mundua 
ulertzea, zientzien ezagutzaren bitartez, bizitzako ohiko 
egoeretan izan beharreko erantzukizunean oinarrituta modu 
autonomoan aritzeko, erabat demokratikoa, solidarioa eta 
inklusiboa izango den gizartearen garapenean laguntzeko xedez. 

 

4. Lehen Hezkuntza

4.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Hizkuntzaren erabileraren hainbat arloko ahozko, 
idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak ulertzea eta zenbait 
komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko 
interpretatzea. 

4.2. Natur zientziak

4. blokea. Materia eta energia.

5. blokea. Teknologia, objektuak eta makinak.

Helburuak: Gizakiak ingurune naturalean duen esku-hartzearen 
adierazpenak aztertzea, jasangarritasun parametroetatik modu 
kritikoan baloratuz. Mezu, produktu, gertakari edo fenomeno 
zientifikoak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea. 

Gizadiaren historian zehar, gizakien beharrei erantzuteko eta 

bizitza baldintzak hobetzeko izandako aurrerapen zientifiko 
handiak baloratzea.

4.3. Gizarte Zientziak

2. blokea. Bizi garen mundua eta bere kontserbazioa.

3. blokea. Gizartean bizitzea.

Helburuak:  Talde jardueretan parte hartzea, portaera 
arduratsua, laguntzailea, solidarioa eta eraikigarria erakutsiz. 
Gizakiak medio fisikoan eta sozialean izan duen esku-hartzearen 
zenbait adierazpen aztertzea, jasangarritasun parametroetatik 
modu kritikoan baloratuz, eguneroko bizitzan ingurumena 
defendatzera, berreskuratzera eta kontserbatzera 
zuzendutako jokabidea sustatzeko xedez. 

4.4. Balio Sozialak eta Zibikoak 

3. blokea. Pertsonen arteko harremanak ulertzea eta 
errespetatzea.

4. blokea. Bizikidetza eta gizarteko balioak.

Helburuak:  Elkarbizitza arauak proposatzea, gauzatzea eta 
errespetatzea, elkarrizketa eta bitartekaritza erabiliz 
gatazkaren eraldaketan, denon artean ingurune komun 
iraunkorra eraiki ahal izateko. Ingurumenaren egoeraz jabetzea 
eta kontsumo jarrera osasungarriak eta arduratsuak garatzea, 
gertuko ingurunea errespetatuz eta zainduz. 

5. Bigarren hezkuntza

5.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak 

2. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak 
ulertzea eta horien edukia jarrera kritikoarekin interpretatzea, 
zenbait komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko. 
Ahoz modu koherentean, bidezkoan eta egokian adieraztea eta 
elkarrekintzan aritzea, lankidetzarako jarrera kritikoarekin, 
komunikazio behar anitzei modu egokian erantzuteko. 

5.2. Biologia eta Geologia

DBHko 1. maila

4. blokea. Bioaniztasuna Lurra planetan: biosfera, izaki 
bizidunen sailkapena, bioaniztasuna.

DBHko 3. maila

5. blokea. Gizakia eta medioa. Ekosistemak.

DBHko 4. maila

4. blokea. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen estruktura, 
ekosistemaren dinamika, gizakien jardueren eragina 
ekosistemetan.

Helburuak:  Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, gertatzen diren elkarrekintzak, eta oreka  
hori kaltetzen duten alderdiak, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten elkarrekintzak 
modu kritikoan aztertzea eta garapen iraunkorraren alde modu 
aktiboan eta arduratsuan aritzea.

Gai zientifikoei buruzko informazioa eskuratzea, zenbait iturri 
erabiliz.

5.3. Fisika eta Kimika

DBHko 3. maila

2. blokea. Materia eta bere propietateak.

3. blokea. Aldaketak materian: posizio aldaketak, aldaketa 
termikoak, aldaketa optikoak eta zaratei dagozkienak.

5. blokea. Energia eta aldaketak.

DBHko 3. maila

2. blokea. Materiaren estruktura unitatea: naturaren 
gorputz izaera, materiaren estruktura.

4. blokea. Elektrizitatea eta gizartea.

DBHko 4. maila

3. blokea. Aldaketen azterketan sakontzea: energia 
transferentzia.

4. blokea. Erreakzio kimikoak eta horien garrantzia: 
atomoaren estruktura eta lotura kimikoak, erreakzio 
kimikoak, kimika eta gizartea. 

Helburuak:  Ezagutza zientifikoa erabiltzea, zenbait fenomeno 
natural eta gizakien jarduerak eragindakoak interpretatuz, 
zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten elkarrekintzak modu kritikoan aztertzeko.

5.4. Kultura zientifikoa

DBHko 4. maila

4. blokea. Aurrerapen teknologikoak eta horien eragina 
ingurumenean.

5. blokea. Berrikuntza. Material berriak.

Helburuak:  Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu 
aktiboan eta kritikoan interpretatzea eta mezu zientifikoak 
sortzea, ahozko eta idatzizko lengoaia egokia erabiliz, bai eta 
beste idazketa eta irudikapen sistemak ere, modu zehatzean 
komunikatzeko eta zientzien arloko azalpenak eta argumentuak 
eman ahal izateko. 

5.5. Teknologia

DBHko 1., 2. eta 3. mailak

4. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

5. blokea. Baliabide zientifikoak eta teknikoak.

DBHko 4. maila

2. blokea. Elektronika.

3. blokea. Komunikazioaren teknologia.

5. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

8. blokea. Teknologia eta Gizartea.

Helburuak: Teknologia arloko objektuak eta sistemak era 
metodikoan aztertzea, horien funtzionamendua eta erabiltzeko 
eta kontrolatzeko modu onena ulertuz. Inguruneko elementu 
teknologikoak arintasunez eta erantzukizunez erabiltzea, 
hobekuntzarako aukerak edo erabilera alternatibak proposatuz, 

beharrezkoa balitz zenbait iturri alderatuz, ohiko egoerak 
zenbait testuingurutan ebazteko xedez. 

6. Batxilergoa

6.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura

Batxilergoko 1. eta 2. mailak

2. blokea: Diskurtsoen aniztasuna: entzutea, hitz egitea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Gizarte eta kulturako alor desberdinetako eta 
batez ere, mundu akademiko eta komunikabideetako 
diskurtsoak ulertzea, ahoz, idatziz zein ikusentzunezkoen bidez, 
bakoitzaren kontuan izanik eta horien edukia modu kritikoan 
interpretatuz, zenbait komunikazio egoerari modu 
eraginkorrean erantzuteko. 

6.2. Biologia eta Geologia

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Izaki bizidunak, osaketa eta antolakuntza mailak.

3. blokea. Bioaniztasuna.

Helburuak: erabiltzea, teknologiarekin, gizartearekin eta 
ingurumenarekin dituzten erlazioak eguneroko egoeretan 
aztertuz. Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen 
aurrean, herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta 
soziala hobetzen lagundu eta ingurumena kontzerbatu, babestu 
eta hobetu ahal izateko.

6.3. Fisika eta Kimika

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Materiaren teoria atomiko-molekularra.

3. blokea. Atomoa eta bere loturak.

8. blokea. Energia.

9. blokea. Elektrizitatea.

Helburuak: Ezagutza fisiko-kimikoak testuinguru anitzetan 
erabiltzea, eguneroko egoeretan aztertuz zientzia horiek 
teknologiarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten 
erlazioak aztertuz. 

6.4. Fisika

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Dardarak eta uhinak.

3. blokea. Optika.

5. blokea. Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Helburuak:  Fisikaren izaera aintzatestea etengabeko 
eraikuntza prozesuan dagoen jarduera gisa, hipotesi eta teoria 
kontrajarriak ikertuz eta alderatuz, eztabaida zientifikoek giza 
ezagutzaren bilakaerari egindako ekarpenak baloratuz, 
pentsamendu kritikoa garatzeko, zientziak pertsonen 
prestakuntza integralean duen dimentsio kulturalaz jabetzeko 
eta gizartean eta ingurumenean dituen eraginak baloratzeko. 

6.5. Kultura Zientifikoa

Batxilergoko 1. maila

5. blokea. Informazio eta komunikazio teknologia berriak.

Helburuak:  eguneroko egoeretan zientziak teklogiarekin, 
gizartearekin, eta ingurumenarekin dituen erlazioak aztertuz. 
Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen aurrean 
herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta sozialak 
hobetzen lagundu, ingurumena kontserbatu, babestu eta 
hobetu ahal izateko, azken finean gizadi osoarentzat etorkizun 
iraunkorra eta hobea eraikitzeko. 

6.6. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak 

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Ingurumena eta ingurumen informaziorako 
iturriak.

5. blokea. Materiaren eta energiaren zirkulazioa Biosferan.

7. blokea. Kudeaketa eta garapen jasangarriak.

Helburuak:  Informazio zientifikoa bilatzea, interpretatzea eta 
modu egokian adieraztea, zenbait euskarri eta baliabide erabiliz, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak barne. 

6.7. Teknologia industriala

Batxilergoko 1. eta 2. 
mailak

2. blokea. Teknologia arloko 
produktuen prozesua eta 
produktuak.

4. blokea. Energia 
baliabideak.

Helburuak:  Zenbait energia 
baliabiderekin aurrera 
eramandako soluzioak 
alderatzea, prozesu eta 
osagai teknologikoen 
kontsumoak kalkulatuz, 
horien eraginkortasuna 
aurreikusiz, ingurune 
bakoitzerako egokiena 
aukeratu ahal izateko. 
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1. Erreferentziazko arautegia

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoa, 
LOMCE.

- 126/2014 E.D. Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma.

- Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

- 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 
2016-09-23).

2. Zeharkako oinarrizko konpetentziak 

Bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoak modu 
eraginkorrean ebazteko beharrezkoak direnak. Arlo edo ikasgai 
guztietako lan bateratuan sustatu eta indartu behar dira. 
Erakusketaren edukiekin eta metodologiarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira: 

2.1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia 
Ikaslea modu eraginkorrean eta egokian komunikatu beharko da 
egoera pertsonaletan, sozialetan eta ikasketarekin 
erlazionatutakoetan. Bisita gidatua, osagai 
pragmatiko-diskurtsiboaren eta soziokulturalaren ezagutza 
aktibatzea eskatzen duen komunikazio egoera da. Ikasleek 
entzun, ulertu eta elkarrekintzan aritu beharko dute. 

2.2. Ikasten ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasketarako estrategiak eta 
pentsamendu zorrotza izatea. Erakusketara egindako bisitan 
ikasitakoa beste testuinguru eta egoera batzuetara moldatuz. 

2.3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Elkarrekikotasun irizpideekin parte hartzea pertsonen arteko, 
taldeko egoeretan. Bisita gidatua, modu egokian egin ahal 
izateko, bertara doazenen partetik jokabide eta partaidetza 
jarraibide jakin batzuk eskatzen ditu. 

 
3. Diziplinazko oinarrizko konpetentziak

Diziplinazko arloetakoren batekin erlazionatutako baliabide 
espezifikoen mobilizazioa eskatzen duten bizitzako alorrekin eta 
egoerekin erlazionatutako arazoak ebazteko beharrezkoak 
direnak dira. Erakusketara egindako bisitarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira:

3.1. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea, euskaraz eta 
gaztelaniaz, egoki, eraginkor eta hizkuntz aniztasuna 
errespetatuz. Norberaren burua eta inguruko mundua hobeto 
ezagutarazten lagunduko duen literatura arloko hezkuntza 
garatzea.

3.3. Konpetentzia zientifikoa
Ezagutza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, 
bidezkoan eta egokian erabiltzea sistema eta fenomeno 
naturalen interpretazioan, eta baita aplikazio 
zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak ere, errealitatea 
ebidentzia zientifikotik ulertzeko. 

3.4. Konpetentzia teknologikoa
Produktu edo sistema teknologikoak irizpide egokiz garatzea 
eta erabiltzea, egoerak ulertzeko eta ebazteko edo produktu 
eta zerbitzu berriak eskaintzeko aukera ematen duten jakite 

teknikoak modu metodikoan eta eraginkorrean aplikatuz, 
emaitzen berri emanez, hobekuntzarako edo erabakiak modu 
arduratsuan hartzeko prozesuekin jarraitu ahal izateko. 

3.5. Konpetentzia soziala eta gizalegezkoa 
Norberaren burua, norberaren taldea eta bizi garen mundua 
ulertzea, zientzien ezagutzaren bitartez, bizitzako ohiko 
egoeretan izan beharreko erantzukizunean oinarrituta modu 
autonomoan aritzeko, erabat demokratikoa, solidarioa eta 
inklusiboa izango den gizartearen garapenean laguntzeko xedez. 

 

4. Lehen Hezkuntza

4.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Hizkuntzaren erabileraren hainbat arloko ahozko, 
idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak ulertzea eta zenbait 
komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko 
interpretatzea. 

4.2. Natur zientziak

4. blokea. Materia eta energia.

5. blokea. Teknologia, objektuak eta makinak.

Helburuak: Gizakiak ingurune naturalean duen esku-hartzearen 
adierazpenak aztertzea, jasangarritasun parametroetatik modu 
kritikoan baloratuz. Mezu, produktu, gertakari edo fenomeno 
zientifikoak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea. 

Gizadiaren historian zehar, gizakien beharrei erantzuteko eta 

bizitza baldintzak hobetzeko izandako aurrerapen zientifiko 
handiak baloratzea.

4.3. Gizarte Zientziak

2. blokea. Bizi garen mundua eta bere kontserbazioa.

3. blokea. Gizartean bizitzea.

Helburuak:  Talde jardueretan parte hartzea, portaera 
arduratsua, laguntzailea, solidarioa eta eraikigarria erakutsiz. 
Gizakiak medio fisikoan eta sozialean izan duen esku-hartzearen 
zenbait adierazpen aztertzea, jasangarritasun parametroetatik 
modu kritikoan baloratuz, eguneroko bizitzan ingurumena 
defendatzera, berreskuratzera eta kontserbatzera 
zuzendutako jokabidea sustatzeko xedez. 

4.4. Balio Sozialak eta Zibikoak 

3. blokea. Pertsonen arteko harremanak ulertzea eta 
errespetatzea.

4. blokea. Bizikidetza eta gizarteko balioak.

Helburuak:  Elkarbizitza arauak proposatzea, gauzatzea eta 
errespetatzea, elkarrizketa eta bitartekaritza erabiliz 
gatazkaren eraldaketan, denon artean ingurune komun 
iraunkorra eraiki ahal izateko. Ingurumenaren egoeraz jabetzea 
eta kontsumo jarrera osasungarriak eta arduratsuak garatzea, 
gertuko ingurunea errespetatuz eta zainduz. 

5. Bigarren hezkuntza

5.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak 

2. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak 
ulertzea eta horien edukia jarrera kritikoarekin interpretatzea, 
zenbait komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko. 
Ahoz modu koherentean, bidezkoan eta egokian adieraztea eta 
elkarrekintzan aritzea, lankidetzarako jarrera kritikoarekin, 
komunikazio behar anitzei modu egokian erantzuteko. 

5.2. Biologia eta Geologia

DBHko 1. maila

4. blokea. Bioaniztasuna Lurra planetan: biosfera, izaki 
bizidunen sailkapena, bioaniztasuna.

DBHko 3. maila

5. blokea. Gizakia eta medioa. Ekosistemak.

DBHko 4. maila

4. blokea. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen estruktura, 
ekosistemaren dinamika, gizakien jardueren eragina 
ekosistemetan.

Helburuak:  Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, gertatzen diren elkarrekintzak, eta oreka  
hori kaltetzen duten alderdiak, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten elkarrekintzak 
modu kritikoan aztertzea eta garapen iraunkorraren alde modu 
aktiboan eta arduratsuan aritzea.

Gai zientifikoei buruzko informazioa eskuratzea, zenbait iturri 
erabiliz.

5.3. Fisika eta Kimika

DBHko 3. maila

2. blokea. Materia eta bere propietateak.

3. blokea. Aldaketak materian: posizio aldaketak, aldaketa 
termikoak, aldaketa optikoak eta zaratei dagozkienak.

5. blokea. Energia eta aldaketak.

DBHko 3. maila

2. blokea. Materiaren estruktura unitatea: naturaren 
gorputz izaera, materiaren estruktura.

4. blokea. Elektrizitatea eta gizartea.

DBHko 4. maila

3. blokea. Aldaketen azterketan sakontzea: energia 
transferentzia.

4. blokea. Erreakzio kimikoak eta horien garrantzia: 
atomoaren estruktura eta lotura kimikoak, erreakzio 
kimikoak, kimika eta gizartea. 

Helburuak:  Ezagutza zientifikoa erabiltzea, zenbait fenomeno 
natural eta gizakien jarduerak eragindakoak interpretatuz, 
zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten elkarrekintzak modu kritikoan aztertzeko.

5.4. Kultura zientifikoa

DBHko 4. maila

4. blokea. Aurrerapen teknologikoak eta horien eragina 
ingurumenean.

5. blokea. Berrikuntza. Material berriak.

Helburuak:  Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu 
aktiboan eta kritikoan interpretatzea eta mezu zientifikoak 
sortzea, ahozko eta idatzizko lengoaia egokia erabiliz, bai eta 
beste idazketa eta irudikapen sistemak ere, modu zehatzean 
komunikatzeko eta zientzien arloko azalpenak eta argumentuak 
eman ahal izateko. 

5.5. Teknologia

DBHko 1., 2. eta 3. mailak

4. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

5. blokea. Baliabide zientifikoak eta teknikoak.

DBHko 4. maila

2. blokea. Elektronika.

3. blokea. Komunikazioaren teknologia.

5. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

8. blokea. Teknologia eta Gizartea.

Helburuak: Teknologia arloko objektuak eta sistemak era 
metodikoan aztertzea, horien funtzionamendua eta erabiltzeko 
eta kontrolatzeko modu onena ulertuz. Inguruneko elementu 
teknologikoak arintasunez eta erantzukizunez erabiltzea, 
hobekuntzarako aukerak edo erabilera alternatibak proposatuz, 

beharrezkoa balitz zenbait iturri alderatuz, ohiko egoerak 
zenbait testuingurutan ebazteko xedez. 

6. Batxilergoa

6.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura

Batxilergoko 1. eta 2. mailak

2. blokea: Diskurtsoen aniztasuna: entzutea, hitz egitea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Gizarte eta kulturako alor desberdinetako eta 
batez ere, mundu akademiko eta komunikabideetako 
diskurtsoak ulertzea, ahoz, idatziz zein ikusentzunezkoen bidez, 
bakoitzaren kontuan izanik eta horien edukia modu kritikoan 
interpretatuz, zenbait komunikazio egoerari modu 
eraginkorrean erantzuteko. 

6.2. Biologia eta Geologia

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Izaki bizidunak, osaketa eta antolakuntza mailak.

3. blokea. Bioaniztasuna.

Helburuak: erabiltzea, teknologiarekin, gizartearekin eta 
ingurumenarekin dituzten erlazioak eguneroko egoeretan 
aztertuz. Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen 
aurrean, herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta 
soziala hobetzen lagundu eta ingurumena kontzerbatu, babestu 
eta hobetu ahal izateko.

6.3. Fisika eta Kimika

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Materiaren teoria atomiko-molekularra.

3. blokea. Atomoa eta bere loturak.

8. blokea. Energia.

9. blokea. Elektrizitatea.

Helburuak: Ezagutza fisiko-kimikoak testuinguru anitzetan 
erabiltzea, eguneroko egoeretan aztertuz zientzia horiek 
teknologiarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten 
erlazioak aztertuz. 

6.4. Fisika

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Dardarak eta uhinak.

3. blokea. Optika.

5. blokea. Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Helburuak:  Fisikaren izaera aintzatestea etengabeko 
eraikuntza prozesuan dagoen jarduera gisa, hipotesi eta teoria 
kontrajarriak ikertuz eta alderatuz, eztabaida zientifikoek giza 
ezagutzaren bilakaerari egindako ekarpenak baloratuz, 
pentsamendu kritikoa garatzeko, zientziak pertsonen 
prestakuntza integralean duen dimentsio kulturalaz jabetzeko 
eta gizartean eta ingurumenean dituen eraginak baloratzeko. 

6.5. Kultura Zientifikoa

Batxilergoko 1. maila

5. blokea. Informazio eta komunikazio teknologia berriak.

Helburuak:  eguneroko egoeretan zientziak teklogiarekin, 
gizartearekin, eta ingurumenarekin dituen erlazioak aztertuz. 
Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen aurrean 
herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta sozialak 
hobetzen lagundu, ingurumena kontserbatu, babestu eta 
hobetu ahal izateko, azken finean gizadi osoarentzat etorkizun 
iraunkorra eta hobea eraikitzeko. 

6.6. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak 

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Ingurumena eta ingurumen informaziorako 
iturriak.

5. blokea. Materiaren eta energiaren zirkulazioa Biosferan.

7. blokea. Kudeaketa eta garapen jasangarriak.

Helburuak:  Informazio zientifikoa bilatzea, interpretatzea eta 
modu egokian adieraztea, zenbait euskarri eta baliabide erabiliz, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak barne. 

6.7. Teknologia industriala

Batxilergoko 1. eta 2. 
mailak

2. blokea. Teknologia arloko 
produktuen prozesua eta 
produktuak.

4. blokea. Energia 
baliabideak.

Helburuak:  Zenbait energia 
baliabiderekin aurrera 
eramandako soluzioak 
alderatzea, prozesu eta 
osagai teknologikoen 
kontsumoak kalkulatuz, 
horien eraginkortasuna 
aurreikusiz, ingurune 
bakoitzerako egokiena 
aukeratu ahal izateko. 
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1. Erreferentziazko arautegia

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoa, 
LOMCE.

- 126/2014 E.D. Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma.

- Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

- 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 
2016-09-23).

2. Zeharkako oinarrizko konpetentziak 

Bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoak modu 
eraginkorrean ebazteko beharrezkoak direnak. Arlo edo ikasgai 
guztietako lan bateratuan sustatu eta indartu behar dira. 
Erakusketaren edukiekin eta metodologiarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira: 

2.1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia 
Ikaslea modu eraginkorrean eta egokian komunikatu beharko da 
egoera pertsonaletan, sozialetan eta ikasketarekin 
erlazionatutakoetan. Bisita gidatua, osagai 
pragmatiko-diskurtsiboaren eta soziokulturalaren ezagutza 
aktibatzea eskatzen duen komunikazio egoera da. Ikasleek 
entzun, ulertu eta elkarrekintzan aritu beharko dute. 

2.2. Ikasten ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasketarako estrategiak eta 
pentsamendu zorrotza izatea. Erakusketara egindako bisitan 
ikasitakoa beste testuinguru eta egoera batzuetara moldatuz. 

2.3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Elkarrekikotasun irizpideekin parte hartzea pertsonen arteko, 
taldeko egoeretan. Bisita gidatua, modu egokian egin ahal 
izateko, bertara doazenen partetik jokabide eta partaidetza 
jarraibide jakin batzuk eskatzen ditu. 

 
3. Diziplinazko oinarrizko konpetentziak

Diziplinazko arloetakoren batekin erlazionatutako baliabide 
espezifikoen mobilizazioa eskatzen duten bizitzako alorrekin eta 
egoerekin erlazionatutako arazoak ebazteko beharrezkoak 
direnak dira. Erakusketara egindako bisitarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira:

3.1. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea, euskaraz eta 
gaztelaniaz, egoki, eraginkor eta hizkuntz aniztasuna 
errespetatuz. Norberaren burua eta inguruko mundua hobeto 
ezagutarazten lagunduko duen literatura arloko hezkuntza 
garatzea.

3.3. Konpetentzia zientifikoa
Ezagutza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, 
bidezkoan eta egokian erabiltzea sistema eta fenomeno 
naturalen interpretazioan, eta baita aplikazio 
zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak ere, errealitatea 
ebidentzia zientifikotik ulertzeko. 

3.4. Konpetentzia teknologikoa
Produktu edo sistema teknologikoak irizpide egokiz garatzea 
eta erabiltzea, egoerak ulertzeko eta ebazteko edo produktu 
eta zerbitzu berriak eskaintzeko aukera ematen duten jakite 

teknikoak modu metodikoan eta eraginkorrean aplikatuz, 
emaitzen berri emanez, hobekuntzarako edo erabakiak modu 
arduratsuan hartzeko prozesuekin jarraitu ahal izateko. 

3.5. Konpetentzia soziala eta gizalegezkoa 
Norberaren burua, norberaren taldea eta bizi garen mundua 
ulertzea, zientzien ezagutzaren bitartez, bizitzako ohiko 
egoeretan izan beharreko erantzukizunean oinarrituta modu 
autonomoan aritzeko, erabat demokratikoa, solidarioa eta 
inklusiboa izango den gizartearen garapenean laguntzeko xedez. 

 

4. Lehen Hezkuntza

4.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Hizkuntzaren erabileraren hainbat arloko ahozko, 
idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak ulertzea eta zenbait 
komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko 
interpretatzea. 

4.2. Natur zientziak

4. blokea. Materia eta energia.

5. blokea. Teknologia, objektuak eta makinak.

Helburuak: Gizakiak ingurune naturalean duen esku-hartzearen 
adierazpenak aztertzea, jasangarritasun parametroetatik modu 
kritikoan baloratuz. Mezu, produktu, gertakari edo fenomeno 
zientifikoak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea. 

Gizadiaren historian zehar, gizakien beharrei erantzuteko eta 

bizitza baldintzak hobetzeko izandako aurrerapen zientifiko 
handiak baloratzea.

4.3. Gizarte Zientziak

2. blokea. Bizi garen mundua eta bere kontserbazioa.

3. blokea. Gizartean bizitzea.

Helburuak:  Talde jardueretan parte hartzea, portaera 
arduratsua, laguntzailea, solidarioa eta eraikigarria erakutsiz. 
Gizakiak medio fisikoan eta sozialean izan duen esku-hartzearen 
zenbait adierazpen aztertzea, jasangarritasun parametroetatik 
modu kritikoan baloratuz, eguneroko bizitzan ingurumena 
defendatzera, berreskuratzera eta kontserbatzera 
zuzendutako jokabidea sustatzeko xedez. 

4.4. Balio Sozialak eta Zibikoak 

3. blokea. Pertsonen arteko harremanak ulertzea eta 
errespetatzea.

4. blokea. Bizikidetza eta gizarteko balioak.

Helburuak:  Elkarbizitza arauak proposatzea, gauzatzea eta 
errespetatzea, elkarrizketa eta bitartekaritza erabiliz 
gatazkaren eraldaketan, denon artean ingurune komun 
iraunkorra eraiki ahal izateko. Ingurumenaren egoeraz jabetzea 
eta kontsumo jarrera osasungarriak eta arduratsuak garatzea, 
gertuko ingurunea errespetatuz eta zainduz. 

5. Bigarren hezkuntza

5.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak 

2. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak 
ulertzea eta horien edukia jarrera kritikoarekin interpretatzea, 
zenbait komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko. 
Ahoz modu koherentean, bidezkoan eta egokian adieraztea eta 
elkarrekintzan aritzea, lankidetzarako jarrera kritikoarekin, 
komunikazio behar anitzei modu egokian erantzuteko. 

5.2. Biologia eta Geologia

DBHko 1. maila

4. blokea. Bioaniztasuna Lurra planetan: biosfera, izaki 
bizidunen sailkapena, bioaniztasuna.

DBHko 3. maila

5. blokea. Gizakia eta medioa. Ekosistemak.

DBHko 4. maila

4. blokea. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen estruktura, 
ekosistemaren dinamika, gizakien jardueren eragina 
ekosistemetan.

Helburuak:  Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, gertatzen diren elkarrekintzak, eta oreka  
hori kaltetzen duten alderdiak, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten elkarrekintzak 
modu kritikoan aztertzea eta garapen iraunkorraren alde modu 
aktiboan eta arduratsuan aritzea.

Gai zientifikoei buruzko informazioa eskuratzea, zenbait iturri 
erabiliz.

5.3. Fisika eta Kimika

DBHko 3. maila

2. blokea. Materia eta bere propietateak.

3. blokea. Aldaketak materian: posizio aldaketak, aldaketa 
termikoak, aldaketa optikoak eta zaratei dagozkienak.

5. blokea. Energia eta aldaketak.

DBHko 3. maila

2. blokea. Materiaren estruktura unitatea: naturaren 
gorputz izaera, materiaren estruktura.

4. blokea. Elektrizitatea eta gizartea.

DBHko 4. maila

3. blokea. Aldaketen azterketan sakontzea: energia 
transferentzia.

4. blokea. Erreakzio kimikoak eta horien garrantzia: 
atomoaren estruktura eta lotura kimikoak, erreakzio 
kimikoak, kimika eta gizartea. 

Helburuak:  Ezagutza zientifikoa erabiltzea, zenbait fenomeno 
natural eta gizakien jarduerak eragindakoak interpretatuz, 
zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten elkarrekintzak modu kritikoan aztertzeko.

5.4. Kultura zientifikoa

DBHko 4. maila

4. blokea. Aurrerapen teknologikoak eta horien eragina 
ingurumenean.

5. blokea. Berrikuntza. Material berriak.

Helburuak:  Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu 
aktiboan eta kritikoan interpretatzea eta mezu zientifikoak 
sortzea, ahozko eta idatzizko lengoaia egokia erabiliz, bai eta 
beste idazketa eta irudikapen sistemak ere, modu zehatzean 
komunikatzeko eta zientzien arloko azalpenak eta argumentuak 
eman ahal izateko. 

5.5. Teknologia

DBHko 1., 2. eta 3. mailak

4. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

5. blokea. Baliabide zientifikoak eta teknikoak.

DBHko 4. maila

2. blokea. Elektronika.

3. blokea. Komunikazioaren teknologia.

5. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

8. blokea. Teknologia eta Gizartea.

Helburuak: Teknologia arloko objektuak eta sistemak era 
metodikoan aztertzea, horien funtzionamendua eta erabiltzeko 
eta kontrolatzeko modu onena ulertuz. Inguruneko elementu 
teknologikoak arintasunez eta erantzukizunez erabiltzea, 
hobekuntzarako aukerak edo erabilera alternatibak proposatuz, 

beharrezkoa balitz zenbait iturri alderatuz, ohiko egoerak 
zenbait testuingurutan ebazteko xedez. 

6. Batxilergoa

6.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura

Batxilergoko 1. eta 2. mailak

2. blokea: Diskurtsoen aniztasuna: entzutea, hitz egitea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Gizarte eta kulturako alor desberdinetako eta 
batez ere, mundu akademiko eta komunikabideetako 
diskurtsoak ulertzea, ahoz, idatziz zein ikusentzunezkoen bidez, 
bakoitzaren kontuan izanik eta horien edukia modu kritikoan 
interpretatuz, zenbait komunikazio egoerari modu 
eraginkorrean erantzuteko. 

6.2. Biologia eta Geologia

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Izaki bizidunak, osaketa eta antolakuntza mailak.

3. blokea. Bioaniztasuna.

Helburuak: erabiltzea, teknologiarekin, gizartearekin eta 
ingurumenarekin dituzten erlazioak eguneroko egoeretan 
aztertuz. Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen 
aurrean, herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta 
soziala hobetzen lagundu eta ingurumena kontzerbatu, babestu 
eta hobetu ahal izateko.

6.3. Fisika eta Kimika

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Materiaren teoria atomiko-molekularra.

3. blokea. Atomoa eta bere loturak.

8. blokea. Energia.

9. blokea. Elektrizitatea.

Helburuak: Ezagutza fisiko-kimikoak testuinguru anitzetan 
erabiltzea, eguneroko egoeretan aztertuz zientzia horiek 
teknologiarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten 
erlazioak aztertuz. 

6.4. Fisika

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Dardarak eta uhinak.

3. blokea. Optika.

5. blokea. Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Helburuak:  Fisikaren izaera aintzatestea etengabeko 
eraikuntza prozesuan dagoen jarduera gisa, hipotesi eta teoria 
kontrajarriak ikertuz eta alderatuz, eztabaida zientifikoek giza 
ezagutzaren bilakaerari egindako ekarpenak baloratuz, 
pentsamendu kritikoa garatzeko, zientziak pertsonen 
prestakuntza integralean duen dimentsio kulturalaz jabetzeko 
eta gizartean eta ingurumenean dituen eraginak baloratzeko. 

6.5. Kultura Zientifikoa

Batxilergoko 1. maila

5. blokea. Informazio eta komunikazio teknologia berriak.

Helburuak:  eguneroko egoeretan zientziak teklogiarekin, 
gizartearekin, eta ingurumenarekin dituen erlazioak aztertuz. 
Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen aurrean 
herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta sozialak 
hobetzen lagundu, ingurumena kontserbatu, babestu eta 
hobetu ahal izateko, azken finean gizadi osoarentzat etorkizun 
iraunkorra eta hobea eraikitzeko. 

6.6. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak 

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Ingurumena eta ingurumen informaziorako 
iturriak.

5. blokea. Materiaren eta energiaren zirkulazioa Biosferan.

7. blokea. Kudeaketa eta garapen jasangarriak.

Helburuak:  Informazio zientifikoa bilatzea, interpretatzea eta 
modu egokian adieraztea, zenbait euskarri eta baliabide erabiliz, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak barne. 

6.7. Teknologia industriala

Batxilergoko 1. eta 2. 
mailak

2. blokea. Teknologia arloko 
produktuen prozesua eta 
produktuak.

4. blokea. Energia 
baliabideak.

Helburuak:  Zenbait energia 
baliabiderekin aurrera 
eramandako soluzioak 
alderatzea, prozesu eta 
osagai teknologikoen 
kontsumoak kalkulatuz, 
horien eraginkortasuna 
aurreikusiz, ingurune 
bakoitzerako egokiena 
aukeratu ahal izateko. 
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1. Erreferentziazko arautegia

- Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 8/2013 Lege Organikoa, 
LOMCE.

- 126/2014 E.D. Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma.

- Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretua, Oinarrizko 
Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzen duena (EHAA, 2016-01-15).

- 127/2016 Dekretua, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa (EHAA, 
2016-09-23).

2. Zeharkako oinarrizko konpetentziak 

Bizitzako eremu eta egoera guztietan arazoak modu 
eraginkorrean ebazteko beharrezkoak direnak. Arlo edo ikasgai 
guztietako lan bateratuan sustatu eta indartu behar dira. 
Erakusketaren edukiekin eta metodologiarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira: 

2.1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko 
konpetentzia 
Ikaslea modu eraginkorrean eta egokian komunikatu beharko da 
egoera pertsonaletan, sozialetan eta ikasketarekin 
erlazionatutakoetan. Bisita gidatua, osagai 
pragmatiko-diskurtsiboaren eta soziokulturalaren ezagutza 
aktibatzea eskatzen duen komunikazio egoera da. Ikasleek 
entzun, ulertu eta elkarrekintzan aritu beharko dute. 

2.2. Ikasten ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasketarako estrategiak eta 
pentsamendu zorrotza izatea. Erakusketara egindako bisitan 
ikasitakoa beste testuinguru eta egoera batzuetara moldatuz. 

2.3. Elkarbizitzarako konpetentzia
Elkarrekikotasun irizpideekin parte hartzea pertsonen arteko, 
taldeko egoeretan. Bisita gidatua, modu egokian egin ahal 
izateko, bertara doazenen partetik jokabide eta partaidetza 
jarraibide jakin batzuk eskatzen ditu. 

 
3. Diziplinazko oinarrizko konpetentziak

Diziplinazko arloetakoren batekin erlazionatutako baliabide 
espezifikoen mobilizazioa eskatzen duten bizitzako alorrekin eta 
egoerekin erlazionatutako arazoak ebazteko beharrezkoak 
direnak dira. Erakusketara egindako bisitarekin zuzenean 
erlazionatutakoak hauek dira:

3.1. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea, euskaraz eta 
gaztelaniaz, egoki, eraginkor eta hizkuntz aniztasuna 
errespetatuz. Norberaren burua eta inguruko mundua hobeto 
ezagutarazten lagunduko duen literatura arloko hezkuntza 
garatzea.

3.3. Konpetentzia zientifikoa
Ezagutza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, 
bidezkoan eta egokian erabiltzea sistema eta fenomeno 
naturalen interpretazioan, eta baita aplikazio 
zientifiko-teknologiko garrantzitsuenak ere, errealitatea 
ebidentzia zientifikotik ulertzeko. 

3.4. Konpetentzia teknologikoa
Produktu edo sistema teknologikoak irizpide egokiz garatzea 
eta erabiltzea, egoerak ulertzeko eta ebazteko edo produktu 
eta zerbitzu berriak eskaintzeko aukera ematen duten jakite 

teknikoak modu metodikoan eta eraginkorrean aplikatuz, 
emaitzen berri emanez, hobekuntzarako edo erabakiak modu 
arduratsuan hartzeko prozesuekin jarraitu ahal izateko. 

3.5. Konpetentzia soziala eta gizalegezkoa 
Norberaren burua, norberaren taldea eta bizi garen mundua 
ulertzea, zientzien ezagutzaren bitartez, bizitzako ohiko 
egoeretan izan beharreko erantzukizunean oinarrituta modu 
autonomoan aritzeko, erabat demokratikoa, solidarioa eta 
inklusiboa izango den gizartearen garapenean laguntzeko xedez. 

 

4. Lehen Hezkuntza

4.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

1. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Hizkuntzaren erabileraren hainbat arloko ahozko, 
idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak ulertzea eta zenbait 
komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko 
interpretatzea. 

4.2. Natur zientziak

4. blokea. Materia eta energia.

5. blokea. Teknologia, objektuak eta makinak.

Helburuak: Gizakiak ingurune naturalean duen esku-hartzearen 
adierazpenak aztertzea, jasangarritasun parametroetatik modu 
kritikoan baloratuz. Mezu, produktu, gertakari edo fenomeno 
zientifikoak modu aktiboan eta kritikoan interpretatzea. 

Gizadiaren historian zehar, gizakien beharrei erantzuteko eta 

bizitza baldintzak hobetzeko izandako aurrerapen zientifiko 
handiak baloratzea.

4.3. Gizarte Zientziak

2. blokea. Bizi garen mundua eta bere kontserbazioa.

3. blokea. Gizartean bizitzea.

Helburuak:  Talde jardueretan parte hartzea, portaera 
arduratsua, laguntzailea, solidarioa eta eraikigarria erakutsiz. 
Gizakiak medio fisikoan eta sozialean izan duen esku-hartzearen 
zenbait adierazpen aztertzea, jasangarritasun parametroetatik 
modu kritikoan baloratuz, eguneroko bizitzan ingurumena 
defendatzera, berreskuratzera eta kontserbatzera 
zuzendutako jokabidea sustatzeko xedez. 

4.4. Balio Sozialak eta Zibikoak 

3. blokea. Pertsonen arteko harremanak ulertzea eta 
errespetatzea.

4. blokea. Bizikidetza eta gizarteko balioak.

Helburuak:  Elkarbizitza arauak proposatzea, gauzatzea eta 
errespetatzea, elkarrizketa eta bitartekaritza erabiliz 
gatazkaren eraldaketan, denon artean ingurune komun 
iraunkorra eraiki ahal izateko. Ingurumenaren egoeraz jabetzea 
eta kontsumo jarrera osasungarriak eta arduratsuak garatzea, 
gertuko ingurunea errespetatuz eta zainduz. 

5. Bigarren hezkuntza

5.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura 

DBHko 1., 2., 3. eta 4. mailak 

2. blokea. Ahozko komunikazioa: hitz egitea, entzutea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko hitzaldiak 
ulertzea eta horien edukia jarrera kritikoarekin interpretatzea, 
zenbait komunikazio egoerari modu eraginkorrean erantzuteko. 
Ahoz modu koherentean, bidezkoan eta egokian adieraztea eta 
elkarrekintzan aritzea, lankidetzarako jarrera kritikoarekin, 
komunikazio behar anitzei modu egokian erantzuteko. 

5.2. Biologia eta Geologia

DBHko 1. maila

4. blokea. Bioaniztasuna Lurra planetan: biosfera, izaki 
bizidunen sailkapena, bioaniztasuna.

DBHko 3. maila

5. blokea. Gizakia eta medioa. Ekosistemak.

DBHko 4. maila

4. blokea. Ekologia eta ingurumena: ekosistemen estruktura, 
ekosistemaren dinamika, gizakien jardueren eragina 
ekosistemetan.

Helburuak:  Ekosistemen funtzionamenduari buruzko ezagutza 
zientifikoa erabiltzea, gertatzen diren elkarrekintzak, eta oreka  
hori kaltetzen duten alderdiak, zientziak eta teknologiak 

gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten elkarrekintzak 
modu kritikoan aztertzea eta garapen iraunkorraren alde modu 
aktiboan eta arduratsuan aritzea.

Gai zientifikoei buruzko informazioa eskuratzea, zenbait iturri 
erabiliz.

5.3. Fisika eta Kimika

DBHko 3. maila

2. blokea. Materia eta bere propietateak.

3. blokea. Aldaketak materian: posizio aldaketak, aldaketa 
termikoak, aldaketa optikoak eta zaratei dagozkienak.

5. blokea. Energia eta aldaketak.

DBHko 3. maila

2. blokea. Materiaren estruktura unitatea: naturaren 
gorputz izaera, materiaren estruktura.

4. blokea. Elektrizitatea eta gizartea.

DBHko 4. maila

3. blokea. Aldaketen azterketan sakontzea: energia 
transferentzia.

4. blokea. Erreakzio kimikoak eta horien garrantzia: 
atomoaren estruktura eta lotura kimikoak, erreakzio 
kimikoak, kimika eta gizartea. 

Helburuak:  Ezagutza zientifikoa erabiltzea, zenbait fenomeno 
natural eta gizakien jarduerak eragindakoak interpretatuz, 
zientziak eta teknologiak gizartearekin eta ingurumenarekin 
dituzten elkarrekintzak modu kritikoan aztertzeko.

5.4. Kultura zientifikoa

DBHko 4. maila

4. blokea. Aurrerapen teknologikoak eta horien eragina 
ingurumenean.

5. blokea. Berrikuntza. Material berriak.

Helburuak:  Zientziei buruzko informazioa duten mezuak modu 
aktiboan eta kritikoan interpretatzea eta mezu zientifikoak 
sortzea, ahozko eta idatzizko lengoaia egokia erabiliz, bai eta 
beste idazketa eta irudikapen sistemak ere, modu zehatzean 
komunikatzeko eta zientzien arloko azalpenak eta argumentuak 
eman ahal izateko. 

5.5. Teknologia

DBHko 1., 2. eta 3. mailak

4. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

5. blokea. Baliabide zientifikoak eta teknikoak.

DBHko 4. maila

2. blokea. Elektronika.

3. blokea. Komunikazioaren teknologia.

5. blokea. Azterketa eta komunikazio teknikoa.

8. blokea. Teknologia eta Gizartea.

Helburuak: Teknologia arloko objektuak eta sistemak era 
metodikoan aztertzea, horien funtzionamendua eta erabiltzeko 
eta kontrolatzeko modu onena ulertuz. Inguruneko elementu 
teknologikoak arintasunez eta erantzukizunez erabiltzea, 
hobekuntzarako aukerak edo erabilera alternatibak proposatuz, 

beharrezkoa balitz zenbait iturri alderatuz, ohiko egoerak 
zenbait testuingurutan ebazteko xedez. 

6. Batxilergoa

6.1. Euskara eta Literatura eta Gaztelania eta Literatura

Batxilergoko 1. eta 2. mailak

2. blokea: Diskurtsoen aniztasuna: entzutea, hitz egitea eta 
solasean aritzea.

Helburuak:  Gizarte eta kulturako alor desberdinetako eta 
batez ere, mundu akademiko eta komunikabideetako 
diskurtsoak ulertzea, ahoz, idatziz zein ikusentzunezkoen bidez, 
bakoitzaren kontuan izanik eta horien edukia modu kritikoan 
interpretatuz, zenbait komunikazio egoerari modu 
eraginkorrean erantzuteko. 

6.2. Biologia eta Geologia

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Izaki bizidunak, osaketa eta antolakuntza mailak.

3. blokea. Bioaniztasuna.

Helburuak: erabiltzea, teknologiarekin, gizartearekin eta 
ingurumenarekin dituzten erlazioak eguneroko egoeretan 
aztertuz. Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen 
aurrean, herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta 
soziala hobetzen lagundu eta ingurumena kontzerbatu, babestu 
eta hobetu ahal izateko.

6.3. Fisika eta Kimika

Batxilergoko 1. maila

2. blokea. Materiaren teoria atomiko-molekularra.

3. blokea. Atomoa eta bere loturak.

8. blokea. Energia.

9. blokea. Elektrizitatea.

Helburuak: Ezagutza fisiko-kimikoak testuinguru anitzetan 
erabiltzea, eguneroko egoeretan aztertuz zientzia horiek 
teknologiarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin dituzten 
erlazioak aztertuz. 

6.4. Fisika

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Dardarak eta uhinak.

3. blokea. Optika.

5. blokea. Elkarrekintza elektromagnetikoa.

Helburuak:  Fisikaren izaera aintzatestea etengabeko 
eraikuntza prozesuan dagoen jarduera gisa, hipotesi eta teoria 
kontrajarriak ikertuz eta alderatuz, eztabaida zientifikoek giza 
ezagutzaren bilakaerari egindako ekarpenak baloratuz, 
pentsamendu kritikoa garatzeko, zientziak pertsonen 
prestakuntza integralean duen dimentsio kulturalaz jabetzeko 
eta gizartean eta ingurumenean dituen eraginak baloratzeko. 

6.5. Kultura Zientifikoa

Batxilergoko 1. maila

5. blokea. Informazio eta komunikazio teknologia berriak.

Helburuak:  eguneroko egoeretan zientziak teklogiarekin, 
gizartearekin, eta ingurumenarekin dituen erlazioak aztertuz. 
Tokiko eta maila globalean gizadiak dituen arazoen aurrean 
herritar gisa erabakiak hartu eta bizitza pertsonala eta sozialak 
hobetzen lagundu, ingurumena kontserbatu, babestu eta 
hobetu ahal izateko, azken finean gizadi osoarentzat etorkizun 
iraunkorra eta hobea eraikitzeko. 

6.6. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak 

Batxilergoko 2. maila

2. blokea. Ingurumena eta ingurumen informaziorako 
iturriak.

5. blokea. Materiaren eta energiaren zirkulazioa Biosferan.

7. blokea. Kudeaketa eta garapen jasangarriak.

Helburuak:  Informazio zientifikoa bilatzea, interpretatzea eta 
modu egokian adieraztea, zenbait euskarri eta baliabide erabiliz, 
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak barne. 

6.7. Teknologia industriala

Batxilergoko 1. eta 2. 
mailak

2. blokea. Teknologia arloko 
produktuen prozesua eta 
produktuak.

4. blokea. Energia 
baliabideak.

Helburuak:  Zenbait energia 
baliabiderekin aurrera 
eramandako soluzioak 
alderatzea, prozesu eta 
osagai teknologikoen 
kontsumoak kalkulatuz, 
horien eraginkortasuna 
aurreikusiz, ingurune 
bakoitzerako egokiena 
aukeratu ahal izateko. 
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Leku batzuetan ikusten ditugun errota erraldoi horiek zertarako balio duten eta haizeak euren kontra jotzen duenean zer gertatzen den ikasiko 

dugu. Taldeko kide guztien artean parke eoliko txiki bat egingo dugu, energia iturri horrek zelan funtzionatzen duen ulertzeko.

Elektrizitatea, iman batek kobrezko bobina batetik gertu biratzen duenean sortzen da. Biraketa hori lortzeko haizearen indarra baliatzen badugu, 

elektrizitatea modu jasangarrian sortu ahal izango dugu, berriztagarria, agortezina eta CO2rik sortzen ez duen iturri batean oinarritua. Elektrizitate 

kopurua egiten duen haizearen araberakoa da. Espainian, energia eolikoa, nuklearrak adina energia sortzera heldu da. 

Energia eolikoa

1., 2. eta 3. fitxak

Haizearen kontra aurrez aurre jartzean errotaren hegalek biratu egingo 

dute. Gogorarazi behar dugu aire-sorgailu bakarrak ez duela elektrizitate 

askorik sortzen, baina taldean energia eolikoa askoz ere indartsuago 

bilakatzen dutela. Erroten posizioa alda dezakezue, zein den 

eraginkorragoa ikusteko.

Helburuak

• Energia berriztagarrien abantailak eta desabantailak baloratzea.

• Batasunak indarra egiten duela egiaztatzea.

• Esku-hartzeko dugun moduari buruzko gogoeta egitea.

Edukiak

• Errota aire-sorgailuaren eraikuntza.

• Energia eolikoaren ezaugarriak.

• Objektuak mugiarazten dituzten indarrei buruzko esperimentua.

Zer behar dugu

Erroten plantilla.

Guraizeak.

4 zentimetroko errematxeak edo puntatxoak.

Ukondo malgurik gabeko lastotxoa.

Errotak finkatzeko oinarria (plastilina edo porexpana).

Nola egingo dugu

Bakarka egingo dugu lan, eta ondoren emaitzak batu egingo ditugu:

1. Pertsona bakoitzak bere errota eraikiko du (jarraibideak 3. fitxan).

2. Parke eoliko bat egingo dute, errota guztiak elkartuz.

3. Non eta zelan jarri erabaki beharko dute, ahalik eta emaitza onena lortzeko..

Moldaketak

Zaila baldin bada, 1. fitxan ematen dizuegun marrazkia koloreztatu dezakezue. 

Maila igo behar baduzue, 2. fitxako dinamoaren azalpenek eta grafikoek lana 

erraztuko dizuete.  
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Etengailua sakatzea nahikoa da energia elektrikoaren abantaila guztiez gozatzeko. Baina, gure etxeetara heldu arte, elektrizitateak ibilbide 

luzea egin behar du. Ba al dakizue zer gertatzen den zentraletik gure etxera bitartean? 

Sistema elektrikoa hiru gunek osatzen dute: kontsumo guneak, produkzio guneak eta bien arteko garraioak. Energia elektrikoa ezin daiteke 

kantitate handietan gorde eta, ondorioz, elektrizitatea kontsumoa aktibatzen denean sortzen da. Erronka nagusia eskariaren eta 

produkzioaren arteko oreka lortzea da. 

Helburuak

• Sistema elektrikoaren ezaugarriak aztertzea.

• Energiaren garraioaren konplexutasuna egiaztatzea.

• Ingurunea kontserbatzeak duen garrantziari buruzko gogoeta 
egitea.

Edukiak

• Sistema elektriko baten irudikapena.

• Orekaren garrantzia sistema elektrikoetan.

• Hondakinen sorkuntza, kutsadura eta ingurumen eragina.

Zer behar dugu (4.1 – 4.5 fitxak)

• 150 cm artile, goi tentsioko kablea simulatzeko.

• Zentralek sortzen duten elektrizitatea biltzen duen fitxa bat.

• Kontsumo guneek eskatzen duten elektrizitatea biltzen duen 
fitxa bat.

• Paisaiako 4 elementu koloreztatzeko plantillak

• 4 produkzio zentral koloreztatzeko plantillak 

• 4 kontsumo puntu koloreztatzeko plantillak 

• 8 euskarri dorre muntatzeko plantillak.

Nola egingo dugu

Ikasleak lau taldetan antolatuko ditugu, eta talde bakoitzari kopiak banatuko dizkiogu 
argibideekin.

1. Talde bakoitzak bere plantilla guztiak ebaki eta koloreztatuko ditu.

2. Mahaiaren azalera antolatuko dugu, izkina bat produkzio zentraletarako gordez, eta beste 
aldea kontsumo gunerako. Bien artean paisaia diseinatu beharko dute, aintzira, basoa, 
mendiak eta hegaztiak euren modura antolatuz.

3. Talde bakoitzari hiru fitxa emango dizkiogu kontsumo gunean, erantzunen arabera, eta 
horien artean eskatzen duten elektrizitate kopuruaren batuketa egin beharko dute.

4. Kontsumo gunetik eskatzen den energia kopuru zehatza (+ 50 MW) zein produkzio 
zentralekin lor dezaketen kalkulatu beharko dute.

5. Elektrizitatea daraman kablea eusteko dorreak jarriko dituzte (15 cm arteko tartea egon 
daiteke horien artean). 

Hariteriak ingurunea errespetatu behar duela gogorarazi beharko dugu.

Moldaketak

Zaila bada, begiratu 5. fitxa. Maila igotzeko, sistema elektrikoan eragina izan ditzaketen 
aurreikusi gabeko egoerak eta horiek konpontzeko moduak plantea ditzakezue. Adibidez:

- Arazoa: beroa heldu da, hegaztiek iparralderantz hegan egiten dute.

- Egokitzapena: hegaztiak igarotzen diren gunetik gertu linea bat baldin badaukazu, txori 
salbagailuekin seinaleztatu behar da

Argiaren bidaia

4.1., 4.2., 4.3., 4.5. eta 5. fitxak
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Argiaren bidaia

4.1., 4.2., 4.3., 4.5. eta 5. fitxak

Soluzioa

 

 ESKARIA  PRODUKZIOA  

 TRENA LANTEGIA HIRIA  HERRIA  GUZTIRA NUKLEARRA TERMIKOA HIDRAULIKOA EOLIKOA    GUZTIRA 

1. taldea   700 MW  600 MW  400 MW  1700 MW  900 MW  700 MW  150 MW   = 1750 MW  

2. taldea  300 MW   600 MW  400 MW  1300 MW 900 MW   150 MW  300 MW  = 1350 MW 

3. taldea  300 MW  700 MW   400 MW  1400 MW 900 MW   150 MW  300 MW  = 1350 MW 

4. taldea  300 MW  700 MW  600 MW   1600 MW 900 MW  700 MW   =1600 MW  

Talde bakoitzak material berbera izango duen arren, eskatutako elektrizitate kopurua desberdina izango da talde bakoitzean eta, 
horrez gain, paisaiako elementuen banaketa ere alda dezakegu. 
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Azter dezagun zelan erabiltzen dugun energia elektrikoa etxean. Gure egunerokoan energi kontsumo egokia giten dugun ala ez, zer egiten 

dugun ondo eta zer ez eta gure kontsumoa gutxitzeko eman ahal ditugun pausuak. 

Sistema elektriko oro eskatzen dugun elektrizitatearen arabera dago kudeatuta. Gure kontsumitzeko moduak eragin zuzena du sistemaren 

osotasunean. Kontsumoak gora egiten badu, produkzioak ere gora egin behar du. Energia aurreztean planeta babesten laguntzen dugu. 

Helburuak

• Gizakiak medioan duen esku-hartzea aztertzea.

• Kontsumo ohitura jasangarriak geureganatzea.

• Energia aurreztearen garrantzia baloratzea.

Edukiak

• Etxeko elektrizitate kontsumoaren azterketa.

• Energia aurrezteko neurrien balorazioa.

• Garapen jasangarria bultzatzen duten ohiturak.

Zer behar dugu

• Lehen zikloa: 6.1. fitxa

• Bigarren zikloa: 6.2. fitxa

• Hirugarren zikloa: 6.3. fitxa

Nola egingo dugu

Etxean elektrizitatea kontsumitzeko moduari buruz hitz egingo dugu eta, ondoren, bost lan 
talde antolatuko ditugu.  

• Bost galdera egin eta bakoitzerako hiru erantzun posible eskainiko dizkiegu.

• Erantzuna adostu eta taldeko bozeramale gisa arituko den pertsona bakarra aukeratu 
beharko dute.

• Maila bateko bost galderak egin ditugunean, erantzun zuzenak eman eta emaitzak 
egiaztatuko ditugu.

• Ondo erantzundako galdera bakoitzaren balioak gora egingo du maila bakoitzean: puntu bat 
1. mailan, bi puntu 2. mailan eta hiru puntu 3 mailan. 

Moldaketak

Oso konplexua dela uste baduzue, erantzuneko aukeretako bat kendu dezakezue. Zuen 
talderako errazegia bada, baita hirugarren zikloko mailan ere, erantzuteko ematen diren 
aukerak ezagutu barik erantzuten saia zaitezkete.

Eta zuk, nola kontsumitzen duzu

6.1., 6.2. eta 6.3. fitxak
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Eta zuk, nola kontsumitzen duzu

6.1., 6.2. eta 6.3. fitxak

LHko 1. zikloa 

1. Zein da urtean energia gehien kontsumitzen duen etxeko tresna 

elektrikoa?

A. Hozkailua. Inoiz itzaltzen ez den bakarra da.

B. Txigorgailua.

C. Ordenagailua.

2. Zelan aurreztu dezakegu energia telebista ikusten ez bagaude?

A. Urruneko agintearekin itzaliz.

B. Soinua kenduz.

C. Telebistako botoiarekin itzaliz. Ez dauka “stand by” kontsumorik.

3. Zer egin behar dugu hozkailuarekin hilabete batez kanpora bagoaz?

A. Ondo itxi.

B. Iraungiko diren elikagaiak kendu.

C. Hustu eta deskonektatu.

4. Zelan aurreztuko dugu elektrizitatea aire girotua jartzen badugu?

A. Ateak eta leihoak itxiz.

B. Leiho bat zabalik utziz, aire freskoa sar dadin.

C. Leiho bat eta ate bat irekiz, korrontea egon dadin.

5. Zein tenperaturatan egon behar da aire girotua udan?

A. Egiten duen beroaren arabera.

B. 19 ºC-ra.

C. 24 ºC-ra.
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Eta zuk, nola kontsumitzen duzu

6.1., 6.2. eta 6.3. fitxak

LHko 2. zikloa 

1. Zein eltze mota da energia gehien gastatzen duena?

A. Presio eltzea.

B. Buztinezko eltzea.

C. Aluminiozkoa.

2. Zer gertatzen da eguzki plakekin egun lainotuetan?

A. Ez dute funtzionatzen.

B. Berdin funtzionatzen dute.

C. Errendimendu txikiagoa dute.

3. Zer ikusten dugu aparatu eraginkorrenen etiketetan?

A. A hizkia.

B. E hizkia, eraginkortasuna adierazteko.

C. OK hizkiak.

4. Zein da arropa garbigailua erabiltzeko modu eraginkorrena?

A. Arropa gutxirekin.

B. Koloreak nahastu barik.

C. Guztiz beteta. Garbiketa baten baino gehiagoren kontsumoa 

aurrezten dugu.

5. Zer egingo dut piztuta dagoen fluoreszentearekin komunera 

banoa?

A. Ez diot aurrez aurre begiratuko.

B. Piztuta utziko dut. Epealdi laburretan hobe da ez itzaltzea.

D. Itzali egingo dut.
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Eta zuk, nola kontsumitzen duzu

6.1., 6.2. eta 6.3. fitxak

LHko 3. zikloa 

1. Zein ehuneko ordaintzen dugu argiaren fakturan arropa 

garbigailuarengatik?

A. %3.

B. %15.

C. %20. Ura berotzeak asko kontsumitzen du, baina 

batzuetan baino ez da erabiltzen.

2. Zein da neguan etxea berotzeko modurik eraginkorrena?

A. Berokuntza zentralizatua.

B. Banakako berokuntza gela bakoitzean.

C. Kristal bikoitza leihoetan.

3. Zenbat eraginkortasun mota daude etxeko tresna elektrikoen 

energia etiketetan?

A. 5.

B. 7.

C. 10.

4. Zein da erradiadorea jartzeko lekurik egokiena?

A. Leiho azpian. Beroaren hedapena errazten du.

B. Atearen gainean.

C. Sofaren atzean.

5. Zelan aurreztu dezakegu elektrizitatea labea erabiltzean?

A. Janari kantitate gutxi jarriz.

B. Pixka bat lehenago itzaliz eta geratzen den beroaz baliatuz.

C. Janaria mikro-uhinean eginez.
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Zenbat ikasi duten ikusteko unea heldu da.

Hauek dira definizioekin uztartu eta gurutzegrama betetzeko 

erabili behar dituzten hitzak.

Haizeak sortutako energia.

EOLIKOA

Ur-zurrusta baten indarrak sortutako energia.

HIDRAULIKOA

Gehien kontsumitzen duen etxeko tresna elektrikoa.

HOZKAILUA

Produkzioaren eta kontsumoaren arteko sistema elektrikoaren 

fasea.

GARRAIOA

Elektrizitatea eramateko material egokiak.

EROALEAK    

Hegaztiek kableen kontra talka egitea murrizteko gailua.

TXORI SALBAGAILUA

Berrikuste ariketa

Gurutzegrama

7. fitxa
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Bigarren Hezkuntza



Aurkibidea

Energia eolikoa
Eroaleak eta isolatzaileak.

Sistema elektrikoa
Goi tentsioko garraioa

Kontsumo arduratsua

Berrikuste ariketa
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Leku batzuetan ikusten ditugun errota erraldoi horiek zertarako balio duten eta haizeak euren kontra jotzen duenean zer gertatzen den ikasiko dugu.

Taldeko kide guztien artean parke eoliko txiki bat egingo dugu, energia iturri horrek zelan funtzionatzen duen ulertzeko.

Iman batek kobrezko bobina batetik gertu biratzen duenean sortzen da elektrizitatea. Bira hori lortzeko haizearen indarra baliatzen badugu, elektrizitatea 

modu jasangarrian sortu ahal izango dugu, iturri berriztagarri, agortezin eta CO2rik sortzen ez duenean oinarrituta. Elektrizitate kopurua egiten duen 

haizearen araberakoa da. Espainian, energia eolikoa, nuklearrak beste energia sortzera heldu da.

Energia eolikoa

1. fitxa

Ile lehorgailu baten aurrean jartzen badugu, errotak motorra birarazi 

eta bonbilaren funtzionamendua aktibatuko du. Energia mekanikoa energia 

elektriko bilakatzen dela ikusi ahal izango dugu, aire-sorgailuek egiten 

duten bezala. 

Helburuak

• Elektrizitatea sortzea haizearen indarraz baliatuz.

• Energia berriztagarrien abantailak eta desabantailak baloratzea.

• Batasunak indarra egiten duela egiaztatzea.

Edukiak

• Aire-sorgailu bat sortzea.

• Energia eolikoaren ezaugarriak.

• Fenomeno elektrikoen esperimentua: energia sortzea.

Zer behar dugu

Motor txiki bat.

Plastikozko xafla mehea.

3 Vko bonbilla.

Puntatxoa.

Nola egingo dugu

Ikasleak lau kideko taldetan antolatuko ditugu. Talde bakoitzak aire-sorgailu bat 

egingo du:

1. Puntatxo batekin, ardatz bat zulatuko diote botila baten kortxoari.

2. Errotarako plastikozko hiru hegal ebakiko dituzte.

3. Kortxoari hiru ebaki txiki egingo dizkiote, hegalak jartzeko.

4. Motorraren ardatza kortxoan egindako zuloan sartuko dute.

5. Kableen bitartez, motorra bonbila txiki batekin lotuko dute.

Moldaketak

Zaila iruditzen bazaizu, begiratu lehen hezkuntzako ariketak. Ariketa zailagoa 

nahi baduzu, 2. Fitxa “Eroaleak eta isolagailuak” egitea proposatzen dizugu.  

Botila baten kortxoa edo porexpana.

Bi kable.

Ile lehorgailua.

Cutterra.
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Energia elektrikoa ez da sortzen erabili behar den lekuan. Horregatik, leku batetik bestera garraiatu behar dugu. Errepidetik bidaiatzen dugunean, gure 

buruen gainean beste garraio sare bat izan ohi dugu: elektrizitatea daramaten kable eroaleak. 

Egin dezagun zirkuitu elektriko bat energia elektrikoa pila batetik bonbilla batera eramateko. Alderen bat irekita geratzen bada hornidura eten egiten da. 

Zirkuitua material eroale batekin ixten badugu baino ez da bere jomugara helduko elektrizitatea. Hainbat materialekin ahaleginduko gara. Bonbilla pizten 

bada… Bikain! Eroalea da. 

Eroaleak eta isolatzaileakg

2. fitxa

Itxi zirkuitua bi txintxeten gainean objekturen bat jarriz. Isolagailuek 

zirkuitua irekita uzten dute eta bonbilla ez da pizten. Bonbillak zirkuitua 

eroaleekin ixten denean baino ez du argia egiten. 

Helburuak

• Zirkuitu elektrikoaren funtzionamendua ulertzea.

• Materialen eroankortasuna egiaztatzea.

• Sistema elektrikoaren oinarrizko osagaiak identifikatzea.

Edukiak

• Zirkuitu elektrikoaren muntaketa.

• Isolagailuen eta eroaleen ezaugarriak.

• Sistema elektrikoaren parteak: sorkuntza, garraioa eta kontsumoa.

Zer behar dugu

Oinarri gisa erabili daitekeen kartoi zatia.

Sorgailua: Petaka pila bat.

Eroalea: 3 kable zati, bakoitza 30 cm-koa.

Hartzailea: 3 Vko bonbilla bat eta bonbilla-euskarri bat.

Etengailua: bereizitako 2 txintxeta kartoian sartuta.

Nola egingo dugu

Ikasleak lau pertsonako taldetan antolatuko ditugu.

Talde bakoitzak honela jarri behar ditu materialak:

1. 1. kablea: pilaren polo batetik bonbillara.

2. 2. kablea: bonbillatik 1. txintxetara.

3. 3. kablea: 2. txintxetatik pilaren beste polora.

4. Txintxeten artean 3-5 cm inguruko tartea utzi behar da.

Moldaketak

Zure taldearekin egin ezin baduzu, etengailua duen edozein aparatu elektrikoren 

funtzionamendua azal dezakezu. Gutxi iruditzen bazaizu, etengailu gehiago jar ditzakezue, 

bi bonbilla edo motor txiki bat, adibidez. 



29

Espainia, mundu osoan energia eoliko gehien sortzen duen herrialdeetako bat da. Kontsumitzen dugun elektrizitatearen %20, ia energia 

nuklearretik lortzen dugun kantitate bera, gure inguruan dagoeneko ohikoak bilakatu diren aire-sorgailu handiek sortzen dute. 

Aire-sorgailu bakar batek ez du elektrizitate askorik sortzen, baina taldean daudenean energia eolikoa askoz ere indartsuagoa bilakatzen da. 

Guztion artean parke eolikoa egitea proposatzen dizuegu, hori egiaztatzeko. Erroten posizioa alda dezakezue, zein den eraginkorragoa ikusteko.

Helburuak

• Sistema elektrikoaren ezaugarriak aztertzea.

• Energiaren garraioaren konplexutasuna egiaztatzea.

• Ingurunea kontserbatzeak duen garrantziari buruzko gogoeta 
egitea.

Edukiak

• Sistema elektriko baten irudikapena.

• Ekoizpenaren, garraioaren eta kontsumoaren arteko 
desberdintasuna.

Zer behar dugu

• 1. fitxako aire-sorgailua

• Zurezko makilak.

• Errotak iltzatzeko oinarria (plastilina edo porexpana).

• 2 metro kable, goi tentsioko hariteria elektrikoa simulatzeko.

• Kartoia, kartulina, papera, eraikinen maketa bilakatzeko.

• Tresnak (guraizeak, cutterra, itsasgarria, grapak…).

Nola egingo dugu

Jarduera hau 1. fitxarako jarraipen proposamena da.

1. 1. fitxan egindako aire-sorgailua zutabe baten gainean jarriko dute.

Elektrizitatea horrelako produkzio zentraletan sortzen da.

2. Bi kable erabiliko dituzte elektrizitatea batetik bestera eramateko.

Elektrizitatearen garraioaz Red Eléctrica arduratzen da.

3. Industria edo etxebizitza gune bateko eraikinen maketak egiten dituzte.

Azken entrega, horniduraz arduratzen diren beste enpresa batzuek egiten dute.

Moldaketak

Zaila iruditzen bazaizu, begiratu lehen hezkuntzako ariketak. Ariketa zailagoa nahi baduzu, 
Batxilergoko 4. Fitxa “Etxe iraunkorra” egitea proposatzen dizugu.

Sistema elektrikoa

3. fitxa

Ile lehorgailua hurbilduz edo urrunduz, eolikoen produkzio ezegonkorraz jabe 

gaitezke. Diseinua konplikatu dezakegu, hori alda dezaketen ezusteko egoeretan 

pentsatuz, hegaztien migrazioak, kontsumoa bikoizten duten tenperatura 

altuak edo baxuak edo haizerik ez egitea, adibidez. 
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Kableek erresistentzia ezartzen dute, eta garraiatzen dugun elektrizitatearen parte bat bidean galtzea eragiten dute. Arazoa larriagoa 

da distantzia luzeetan. Galerak saihesteko neurriak hartuko ez balira, elektrizitatearen kostuak jasanezinak izango lirateke.  

Zirkuitu batetik doan korrontearen intentsitatea bat edo beste da erresistentziaren arabera. Egin dezagun potentziometro bat hori 

egiaztatzeko.

Helburuak

• Ohm-en Legea lantzea.

• Elektrizitate galerei buruz sentsibilizatzea.

• Ahalmen induktiboa garatzea esperientzia xumeekin.

Edukiak

• Erresistentziaren eta intentsitatearen arteko erlazioa.

• Sistema elektrikoaren parteak: sorkuntza, garraioa eta 
kontsumoa.

Zer behar dugu

• Sorgailua: Petaka pila bat.

• Eroalea: 3 kable zati, bakoitza 30 cm-koa.

• Hartzailea: 3 Vko bonbilla bat eta bonbilla-euskarri bat.

• Erresistentzia: Grafito bigunez (2B edo antzekoa) marraztutako 
trazatua. 

Nola egingo dugu

Bikoteka egingo dugu lan, 3. fitxakoa bezalako oinarrizko zirkuituarekin. Materialak honela 
jarri behar dira:

1. 2. fitxakoa bezalako zirkuitu elektriko xumea egingo dute, baina irekita utziko dute, 
txintxeten artean 15 cm inguruko tartearekin. 

2. Tarte horretan grafitozko banda bat marraztuko dute, arkatz bigunarekin (2B motakoa). 
Banda zuzenak, kurboak, finak, sendoak… egin ditzakete. 

3. Kable baten muturra grafitoaren gainean finko uzten badute eta bestea bandan zehar 
astiro mugitzen badute, bonbillaren distira aldatu egingo da. 

Moldaketak

Zaila iruditzen bazaizu, begiratu lehen hezkuntzako ariketak. Ariketa zailagoa nahi baduzu, 
Batxilergoko 4. Fitxa “Etxe iraunkorra” egitea proposatzen dizugu.

Goi tentsioko garraioa

4. fitxa

Kableen muturrak eroale baten gainean jartzean bonbilla argitu egingo da, baina 

intentsitate handiagoarekin egingo dute kableak zenbat eta gertuago egon. 
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Azter dezagun zelan erabiltzen dugun energia elektrikoa etxean. Gure ohiturak aztertuko ditugu, egunero zenbat energia behar dugun 

kalkulatzeko, Gure kontsumoa murrizteko formulak ere proposatuko ditugu. 

Elektrizitatea ez da metatzen eta, ondorioz, eskatzen den kantitatea baino ez da sortzen. Kontsumoak gora egiten badu, produkzioak 

ere gora egingo du. Hori dela eta, gure kontsumitzeko erak eragin zuzena du sistema elektrikoan eta ingurumenean.

Helburuak

• Gizakiak medioan duen esku-hartzea aztertzea.

• Kontsumo ohitura jasangarriak geureganatzea.

• Energia aurreztearen garrantzia baloratzea.

Edukiak

• Etxeko elektrizitate kontsumoaren azterketa.

• Energia aurrezteko neurrien balorazioa.

• Garapen jasangarria bultzatzen duten ohiturak.

Zer behar dugu

• 5. fitxako taula. 

• Argiaren fakturaren bat.

Nola egingo dugu

Etxean elektrizitatea kontsumitzeko dugun moduari buruz hitz egingo dugu taldearekin.

1. 3. zutabea banaka bete beharko dute. 

2. 3. zutabea 2. zutabearengatik biderkatu beharko dute. 

3. Emaitzak alderatu eta horri buruz egingo dute berba klasean.

4. Kontsumoa murrizteko aukera emango duten neurriak partekatuko dituzte, eta denen 
artean elektrizitatea murrizteko gomendioz osatutako zerrenda osatuko dute (6. fitxa).

Moldaketak

Oso konplexua dela uste baduzue, kontsumo ohiturei buruzko gogoeta egiten, eta etxean 
aplika daitezkeen aurrezpen neurriak sustatzen zentratu zaitezkete. Gehiago nahi baduzue 
“aztarna ekologikoa” kontzeptuari buruzko materiala bila dezakezue Interneten. 

Kontsumo arduratsua

5. eta 6. fitxak

Aurrezteko edozein neurri hartzea ere  gutxi da. Gastuak murrizteko kontsumo 

eraginkorrerako kontseilu eta truku guztiak bil ditzakegu, eta zerrenda bat egin, 

etxera eramateko eta bertan erakusteko.
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Osatu hitzak eta bete hutsuneak gurutzegraman
Haizeak sortutako energia.
E O L I K O A
Nazioarteko Unitate Sistemako potentzia unitatea.
W A T T
Produkzioaren eta kontsumoaren arteko konpentsazioa.
O R E K A
Korronte elektrikoaren intentsitate unitatea.
A N P E R I O A
Elektrizitatearen potentzialerako eta tentsiorako unitatea.
V O LT I O A
Denbora jakin batean eroale bat zeharkatzen duen 
elektrizitate kantitatea.
I N T E N T S I T A T E A
Gehien kontsumitzen duen etxeko tresna elektrikoa.
H O Z K A I L U A
Energia elektrikoa karga unitate bakoitzeko bi punturen 
artean.
T E N T S I O A
Elektroia igarotzea ahalbidetzen duten medioak.
E R O A L E A K
Tentsio mailak aldatzen diren instalazioa.
A Z P I E S T A Z I O A
Red Eléctricaren burmuina, Espainiako sistema elektrikoa 
kudeatzeko.
C E C O E L
Hegaztiek kableen kontra talka egitea murrizteko gailua.
T X O R I  S A L B A G A I L U A

Berrikuste ariketa

Gurutzegrama

7. fitxa
Produkzioaren eta kontsumoaren arteko sistema elektrikoaren fasea.
G A R R A I O A
Karga elektrikoen fluxuarekin erlazionatutako fenomeno fisikoa.
E L E K T R I Z I T A T E A
Energia iturri naturala eta agortezina.
B E R R I Z T A G A R R I A

E O L I K O A  

E R O A L E A K

B E R R I Z T A G A R R I A
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Aurkibidea

Energiaren etorkizuna

Energia konbentzionala

Etxe jasangarria

Berrikuste ariketa

Hezkuntza zerbitzuaren 

ebaluazio galdetegia 
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Elektrizitatearen produkzioarekin eta hornidurarekin erlazionatutako gai guztiek interes handia sortzen dute. Gure kontsumitzeko 

moduari eta energia elektrikoa ekoizteko orduan dauden alternatibei buruz kontzientzia hartzen ari garen gizartea gara. 

Proposatzen dizuegun ariketak energiaren etorkizunari buruzko gogoeta eragin nahi du. Gai horri buruzko balorazio kritikoa egingo 

dugu, Maria van der Hoeven andreari, Energiaren Nazioarteko Agentziaren Zuzendari exekutiboari, egindako elkarrizketaren zati bat 

irakurri ondoren. 

Energiaren etorkizuna

1. fitxa

Eztabaida zabala bultzatzea gomendatzen dizuegu, arbelean ideia 

nagusiekin zerrenda eginez. Helburua, energia eredu desberdinei buruzko 

iritzi kritikoa sortzea da. 

Helburuak

• Herritar kritikoak eta arduratsuak prestatzea.

• Energia eredu bakoitzaren abantailak eta desabantailak baloratzea.

• Energia sortzeko modu bakoitzaren abantailei eta desabantailei buruzko 

gogoeta egitea.  

Edukiak

• Energia iturriak.

• Informazioaren bilaketa eta tratamendua.

• Iritzi kritikoa sortzea.

Zer behar dugu

• 1. fitxako artikulua.

Nola egingo dugu

Jardueraren parte bakoitzean banaka egingo dugu lan:

1. Energia iturriei buruzko aurretiazko ideiak denen aurrean azalduko dituzte.

2. Elkarrizketa banaka irakurriko dute.

3. Energia ereduen alde ahulak eta indarguneak aztertuko dituzte.

4. Euren ikuspuntuak besteen aurrean azaldu eta iritziak trukatuko dituzte, 

irakasleak moderatutako eztabaidan.

Moldaketak

Zailtasun maila igo dezakegu, informazio gehiago bilatuz eta artikulu konplexuagoak 

aukeratuz. Jaitsi ezazu elkarrizketa osoa hemendik: 
http://www.revistaentrelineas.es/26/sites/default/files/pdfs/Entrevistas/La-entrevista/Maria_van_der_Hoeven.pdf
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Energia elektrikoarekin erlazionatutako zenbait gaik eztabaida sortu ohi dute. Denok behar dugu elektrizitatea, baina badaude inork bere gain 

hartu nahi ez dituen zenbait kostu. Jende askok nahiago izango luke produkzio zentral bat, azpi-estazio bat edo sareko hariteriaren parte bat 

gertu ez izatea, “badaezpada”. Osasunerako arrisku posibleei buruzko beldurrek zurrumurruak zabaltzen dituzte. Baina… esaten den guztia 

egia al da?

Gai horiei buruz sakon eztabaidatzeko ariketa proposatzen dizuegu. Azaleko balorazioak gainditzen ahaleginduko gara, iritzi kritikoa osatzen 

lagunduko digun azterketa zorrotzaren bitartez. Kontrako iritziak ondo oinarritutako arrazoiketen bitartez defendatzen ahaleginduko gara. 

Helburuak

• Norberak egin beharreko ikasketak eskatzen duen autonomia 
eta taldean lan egiteko gaitasuna garatzea. 

• Ikasteko orduan informazioaren teknologiak erabiltzea.

• Jende aurrean azalpen zuzenak garatzea.

• Hornidura elektriko sareen balorazio kritikoa.

Edukiak

• Nazioarteko elektrizitate trukaketen abantailak eta 
desabantailak.

• Energiaren banaketa eta horren ondorioak.

• Ideiak jendearen aurrean modu egokian azaldu.

• Iritzi kritikoa osatu.

Zer behar dugu

• Interneterako konexioa, iritzi bakoitza oinarritzeko beharrezkoa 
den informazioa lortzeko.

Nola egingo dugu

1. Gaiak. Bi gai proposatuko ditugu lau talderentzat:

1. gaia: Nazioarteko elektrizitate trukaketak.

1. taldea. Alde

2. taldea. Kontra.

2. gaia: Goi tentsioko trazatu berriak.

3. taldea. Alde 

4. taldea. Kontra.

2. Rolak. Rol desberdinak betetzea eskatuko diegu, zenbait ikuspegi barne hartuko dituen 
azterketa anitza sustatzeko.

3. Dokumentazioa. IKTen erabilera bultzatu eta kontrako taldeari erantzuteko orduan 
aldeko argumentuak eta ahuleziak finkatzen dituztela zaindu behar dugu.

4. Eztabaida. Esku-hartzeak moderatuko ditugu eta hitz egiteko txandak emango ditugu, 3 
minututik gorakoak izango ez diren esku-hartzeen bitartez. Ikuspuntu guztiak modu librean 
adierazi daitezkeela eta kontrako iritziak errespetatzen direla zainduko dugu. 

5. Erabakia. Bi taldeek entzun, eztabaidatu eta erabakia emango dute, aldeko eta kontrako 
botoekin. Amaieran, bi taldeek bata bestearen lekua hartuko dute eta bigarren eztabaida 
modu berean egituratuko da. 

Energia konbentzionala

2. fitxa
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Elektrizitatearen kontsumoaren eragina termino orokorretan aztertu ohi dugu, gizarte gisa. Baina ez dugu ahaztu behar pertsona bakoitzak, 

bere eremu pertsonaletik, bere etxetik, oso leku garrantzitsua betetzen duela. Zein ekarpen egin dezaket nik? Kontsumo eraginkorra eta 

aurrezpen sistemen aplikazioa lehen pausoak izan daitezke. Helburua, egunen batean etxebizitzak irizpide ekologikoetan oinarrituta egin 

daitezela lortzea da. 

Aurkeztu behar dizuegun ariketak, etxeko ingurunean energiaren garapen jasangarriari buruzko gogoeta egitera gonbidatzen zaituzte. 

Horretarako, energiaren eraginkortasunean eta jasangarritasunean oinarritutako etxebizitza baten maketa eraikitzea proposatzen dizuegu. 

Helburuak

• Norberak egin beharreko eskatzen duen autonomia eta taldean 
lan egiteko gaitasuna garatzea.

• Gizarterako interesgarriak diren proposamen zientifikoak 
argumentatzea.

• Elektrizitatearen kontsumo arduratsua baloratzea.

Edukiak

• Arkitektura ekologikoa.

• Energiaren aurrezpenaren eta kontsumo arduratsuaren 
garrantzia.

Zer behar dugu

• Kartoia, kartulina, papera, eraikinen maketa bilakatzeko.

• Tresnak (guraizeak, cutterra, itsasgarria, grapak…).

• Interneterako konexioa, beharrezko informazioa lortzeko.

Nola egingo dugu

3 edo 4 pertsonaz osatutako taldetan lan egingo dugu:

• ‘Etxe ekologikoa’ esatean ulertzen dutena azalduko dute.

• Arkitektura ekologikoari buruzko bideoak eta irudiak aztertuko dituzte, euren aurretiazko 
iritziak egokitzeko.

• Talde bakoitzak bere etxe ekologikoaren diseinua nolakoa izango den erabakiko du.

• Ideiak plano baten gainean irudikatuko dituzte, eta kartoian eta kartulinan gauzatzen 
hasiko dira, etxe ekologikoaren maketa egin arte.

Moldaketak

Maketa pixka bat zailtzeko, benetako produkzio elektrikoa ere sar dezakegu: eguzki plakak, 
aire-sorgailuak eta zirkuitu elektrikoak.

Etxe iraunkorra

3. Fitxa

Etxeetan, orientazio zuzena, isolamendu termikoa, etxeko tresna elektriko 

eraginkorrak, energia elektrikoa ekoizteko sistemak, landaredia... izan behar dira 

kontuan. Talde guztiek eskala berdinarekin egiten baduten lan "urbanizazio 

ekologikoa" egin dezakegu. 
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Berrikuste ariketa

Gurutzegrama

4. fitxa

Osatu hitzak eta bete hutsuneak gurutzegraman
Haizeak sortutako energia.
E O L I K O A
Nazioarteko Unitate Sistemako potentzia unitatea.
W A T T
Produkzioaren eta kontsumoaren arteko konpentsazioa.
O R E K A
Korronte elektrikoaren intentsitate unitatea.
A N P E R I O A
Elektrizitatearen potentzialerako eta tentsiorako unitatea.
V O LT I O A
Denbora jakin batean eroale bat zeharkatzen duen 
elektrizitate kantitatea.
I N T E N T S I T A T E A
Gehien kontsumitzen duen etxeko tresna elektrikoa.
H O Z K A I L U A
Energia elektrikoa karga unitate bakoitzeko bi punturen 
artean.
T E N T S I O A
Elektroia igarotzea ahalbidetzen duten medioak.
E R O A L E A K
Tentsio mailak aldatzen diren instalazioa.
A Z P I E S T A Z I O A
Red Eléctricaren burmuina, Espainiako sistema elektrikoa 
kudeatzeko.
C E C O E L
Hegaztiek kableen kontra talka egitea murrizteko gailua.
T X O R I  S A L B A G A I L U A

Produkzioaren eta kontsumoaren arteko sistema elektrikoaren fasea.
G A R R A I O A
Karga elektrikoen fluxuarekin erlazionatutako fenomeno fisikoa.
E L E K T R I Z I T A T E A
Energia iturri naturala eta agortezina.
B E R R I Z T A G A R R I A

E O L I K O A  

E R O A L E A K

B E R R I Z T A G A R R I A
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Ebaluazio galdetegia

Guretzat oso garrantzitsua da hezkuntza material honi 
buruz duzun iritzia ezagutzea. Mesedez, baloratu zenbaki 
bitartez alderdi hauek eta gehitu zure oharrak eta 
iradokizunak. Eman bisitaren egunean edo bidali zure 
iradokizunak helbide elektronikora. 
exporee@ree.es

Eskerrik asko

10987654321

1 Aukeratutako edukien egokitasuna.

10987654321

2 Gidaren estruktura eta aurkezpena.

10987654321

3 Material erabilgarria iruditzen al zaizu? 

10987654321

4 1. eremuko motibazio ariketa

10987654321

5 2. eremuko motibazio ariketa

10987654321

6 3. eremuko motibazio ariketa

10987654321

7 Berrikuste ariketa.

8 Gidaliburu honetako zein alderdi azpimarratuko zenuke modu positiboan.

9 Zer da gutxien gustatu zaizuna.

10987654321

10 Gida didaktikoaren balorazio orokorra.

11 Hobetzen lagunduko digun zerbait gehitu nahi al duzu?


