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Irakaslea Irandatz Aurkenerena Arbelaitz
Txomin Fernández Brieba Maila DBH 2 Ikasturtea 2021/22

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN
Gizarte mintegiaren erabakiz, DBH 3.mailako Aro Modernoari dagokion eduki blokea 2.mailan
landuko da, eta 2. mailako giza geografiaren eduki bloke gehiena, DBH 3.mailan

Covid19 dela eta bizi dugun egoera aldakor honetan, Hezkuntza Departamentuak lan egiteko lau
egoera ezberdin antzeman ditu. Lauak Kontingentzia Plana izena daraman dokumentuan
azaltzen dira.

Lehenengo bi egoeretan, aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da.

Hirugarren egoeran, erdiz aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da.

Laugarren egoera, aurrez aurreko irakaskuntza ez da egongo, eta etxetik lan egin beharko da.

Lehenengo bi egoerak gure ikasgaiari dagokionez, ez du desberdintasunik eta eskutan duzun
testu honen arabera lan egingo dugu.
Hirugarren zein laugarren egoeretan sartzen bagara, abian jarriko da ikastetxeko Arreta
ez-Presentzialaren Plana.

OINARRIZKO GAITASUNAK                                                          UNITATEAK
1) Hizkuntza komunikazioa. 1 2 3 4 5 6 7 8

2) Matematika gaitasuna eta zientzia eta
teknologiako oinarrizko gaitasunak. 6 7

3) Gaitasun digitala. 1 2 3 4 5 6 7 8

4) Ikasten ikastea 1 2 3 4 5 6 7 8

5) Gaitasun sozial eta zibikoak. 1 2 3 4 5 6 7 8

6) Ekimena eta ekintzailetza. 1 2 3 4 5 6 7 8

7) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak. 1 2 3 4 5 6 7 8

ETAPAKO HELBURU OROKORRAK
DBH: https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/0

Gure komunitate soziala ezagutzea, gizartearen arazoak eta errealitateak ulertzea eta natura,
kultura, hizkuntza, artea, historia eta gizarte ondarea baloratu eta errespetatzea.
Informazio iturri desberdinak erabiliz, modu autonomo eta kritikoan hauek aztertzea.
Erdi Aroko eta Aro Modernoko ondare historiko, linguistiko, kultural eta artistikoa baloratu eta
errespetatzea, hori kontserbatu eta hobetzekoa ardura beren gain hartzea.
Geografiaren, Historiaren eta Gizartea Zientzien oinarrizko kontzeptu eta teknikak erabiliz,
azterketa eta ikerketa txikiak burutzea.
Gizarte eta kultur historiko nagusiak kronologikoki lekutzea eta haien ezaugarri politiko, ekonomiko
eta kulturalak aztertzea.
Giza eskubide eta libertateak, eta legearen aurreko gizakien berdintasuna baloratzea; giza
komunitateen aniztasuna estimatzea; norberaren eskubidea eta betebeharrak ezagutzea eta
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eskubideetatik edo behar diren baliabide ekonomikoetatik gabetuak diren herri, gizatalde eta
pertsona pribatuekiko elkartasuna azaltzea.

EDUKIAK

DBH CURRICULUMA

● Erromako zibilizazioa: hedapena, kultura, bizimodua, gizartea...
● Erdi Aroa eremu kristauan: feudalismoaren ardatz politiko, ekonomiko eta sozialak.
● Arte eta kultura. Penintsulako erreinu kristauak.
● Erdi Aroa eremu musulmanean: oinarri politiko, ekonomiko, sozialak. Kultura eta artea,

zibilizazio musulmanaren ekarpenak. Al Andalus.
● Aro Modernoa: aldaketa kulturala, errenazimendua eta barrokoa.
● Amerikako aurkikuntzak. Inperio handiak.
● Giza geografia: munduko biztanleria, aspektu demografikoak, hiriak.
● Oharra: Nafarroako historia eta giza geografiari dagozkion edukiak aldian aldiko edukiekin

batera landuko dira.

Nafarroako Hezkuntza Departamentuko Skolae Berdin Bidean programan integratutako ikastetxea
izanik, programa honen jarduerak eskola programazioetan eta edukietan txertatuta daude.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK

DBH CURRICULUMA

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa
Orduak Unitateak Orduak Unitateak Orduak Unitateak

20 Erroma 12 Feudalismoa eta hiritartzea 10 Amerikaren konkista

13 Islama 12 Hispaniako kristau
erresumak 10 Inperio handiak

9 Arte Erromaniko eta
Gotikoa 10 Aro Modernoko gizartea

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK
● Metodologiari dagokionez, ikasturtean zehar IK/KI programan, hau da, «Ikasteko

Kooperatu / Kooperatzen Ikasi» txertatutako jarduera, estrategia, talde-dinamika,
egitura eta teknikak landuko dira.

● Unitate bakoitzaren hasieran, ikasleen ezagutzak zeintzuk diren jakiteko galdetegi
bat pasako zaie. Behin hau jakinda, unitatea taldeka landuko da (beti ere IK/KI
metodologia erabiliz) ikasketa kooperatiboa bultzatuz.

● IK/KI jarduerak egite aldera launaka kokatuko dira ikasleak.
● Zenbaitetan ikasleek egunerokotasuneko gaien inguruko ikerketa- lanaren bat edo

beste, banaka zein talde kooperatiboetan, eta ahal den neurrian ahozko azalpenek
garrantzi handia izanen dute.

● Ikas urtean zehar Teknologi berriak erabiliko ditugu, horretarako Drive eta posta
elektronikoa ardatz hartuko dira, (ikasle guztiek hezkuntzako korreoa aktibatuta
eduki beharko dute). Taldeko lanetarako drive erabiliko da.

● Klaseko dinamika asko baliabide bisualekin eginen dira.
● Erabiliko den metodologiaren helburu nagusienak, ikasleengan pentsamendu

kritikoa garatzea izanen da, hauek pentsarazten jarriz, hausnarketak
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egunerokotasunarekin lotura egitera bideratuz.  Irteerak ere eginen ditugu, beti ere
ikasturtearen martxaren arabera.

● Argi utziko dira zeintzuk izango diren irakasleak erabiliko dituen ebaluazio eta
kalifikazio irizpideak.

● Material didaktikoa: Santillana argitaletxeak argitaratu duen DBH 2.mailarako
Geografia testuliburua. Honez gain, euskarri inportantea izango da ere irakasleak
planteatutako materiala: lan txostenak, mapak, bideoak, egunkariak eta aldizkari
artikuluak, interneteko baliabideak… web gune hau ere erabiliko dugu.

● Metodologiari dagokionez, ikasturtean zehar IK/KI programan, hau da, «Ikasteko
Kooperatu / Kooperatzen Ikasi» txertatutako jarduera, estrategia, talde-dinamika,
egitura eta teknikak landuko dira.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK
● Kontrolak eta talde lanak: Kurtsoan zehar egindakoek notaren %70 osatuko dute.

Ebaluazioan batez bestekoa kalkulatzeko ezinbestekoa izanen da azterketetan 4 edo
gehiagoko nota lortzea. Lanetan bataz bestekoa kalkulatzeko gutxieneko 5 ekoa lortu
beharra da.

● Besteak: % 30:
○ * Gelako lana: %5. Kontuan hartuko da: txukuntasuna, epeak errespetatzea, ariketa

guztiak agertzea, klasean langile aritzea eta planteatutako diseinua jarraitzea.
Ikasgaia gainditzeko ezinbestekoa izango da koadernoa aurkeztea.

○ * Etxerako lana eta taldekako lana: % 10 (adosten diren horiek burutzea eta
puntualtasunez ekartzea).

○ * Jarrera: % 10. Jarrera egokia izatea ezinbestekoa izango da irakasgaia gainditu
ahal izateko: Portaera egokia, errespetua mantentzea (materialarekiko, langileekiko,
ikaskideekiko eta abar.), puntualtasuna, parte-hartze aktiboa izatea….

○ Euskararen erabilera: %5. Irakaslearekin zein ikaskideekin klasean euskaraz egitea
baloratuko da.

Departamentuko erabakia ikasgai eta maila guztietarako: ikasgai bateko ebaluazioa gainditzeko
gutxienez 5 behar da, nota hori baino gutxiago atera duten guztiek dagokien atala suspendituta
izango dute eta beraz, berreskuratu beharko dute.
ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
Borobiltzea:
Ebaluazioko nota jartzeko, borobiltze matematiko arrunta erabiliko da:

- Lehen hamartarra 1, 2, 3 edo 4 bada: unitatea bere horretan mantentzen da.
- Lehen hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada: unitateari 1 gehitzen zaio. Arau hau ez da

aplikatuko 4,5-5 tartean, hau da, gainditzeko baldintza 5era iristea da.
Ikasturte bukaerako nota kalkulatzeko, ebaluazio bakoitzeko borobildu gabeko notarekin
kalkulatuko da, eta ondoren aurreko borobiltze irizpidea erabiliko da, beti ere, ebaluazio guztiak
gaindituak badaude edo gutxienez,berreskurapenak egin ondoreneko nota 4tik gorakoa bada).
Nota honek gora edo behera egin dezake, (gehienez 0,5), ikasturtean zehar izandako eboluzioaren
eta ekaineko klase egunetan izandako jarrera eta lan mailaren arabera.
ERREKUPERAZIO SISTEMA

● IKASTURTEAN ZEHAR: Ebaluazio bat gainditzen ez denean, irakasleak prestaturiko
berreskurapenerako plangintza proposatuko zaio ikasleari. Honetan errefortzu lanak edota
berreskurapenerako azterketa proposa daitezke. Gehienez ere 5 lortuko du.

● Amaierako ebaluazioa: Ikasgaia gainditzeko, azterketa bat egingo da suspenditutako atalen
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gainekoa,  irakasleak emandako jarraibide edo plangintzaren arabera. Horren balioa %100a
da. Azterketa gaindituz gero, gehienez ere 5eko kalifikazioa lortuko da (salbuespenak
salbu).

KANPOKO EBALUAZIOA

OHARRA: Hau guztia hasierako plangintza da, malgutasunez jarraituko dena. Ikasturtean zehar
ikusten bada komeni dela zerbait aldatzea, zilegi litzateke.
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