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Justifikazioa
Matematika etengabe agertzen da eguneroko bizitzan eta bere erabilerak ahalbidetzen digu inguratzen
gaituen errealitatea ulertu, deskribatu eta komunikatzera. Matematikak pentsamendu abstraktua garatzen
laguntzen du, hausnarketa bultzatzen du, eta sintesi gaitasuna lantzen du. Izaera instrumentalak, beharrezko
tresna bihurtzen du zientziaren beste esparruak deskribatu eta interpretatzeko.
Matematikaren didaktikari dagokion lehen ikasgai honek indarrean dagoen hezkuntza curriculumaren bi
ardatz nagusiren irakaskuntza lantzen du: zenbakikuntza gaitasuna eta magnitude gaitasuna.
Zenbakikuntza gaitasunak, zenbakien izaera eta zenbakikuntza modernoaren ulermena eta erabileraz gain,
algoritmo bidezko kalkulua, estimazio kalkulua, kalkulu mentala eta kalkulagailuaren erabilera biltzen ditu.
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Magnitude gaitasunak horien hautematea eta deskribapena ez ezik, hurbilketa eta estimazio estrategiak ere
biltzen ditu. Ikasgai honen bidez, lehen hezkuntzako matematika gaitasunaren bi osagai horien
irakaskuntzarako trebakuntza osatuko da.
Lehen Hezkuntzako irakasleak, indarrean dagoen curriculumean matematika gaitasunaren baitako
zenbakikuntza eta magnitude gaitasunen osagaien gaineko ezagutza zientifiko-teknikoak eskuratzeaz gain,
osagai horiek ikasketa-irakaskuntza prozesuan modu eraginkorrean barneratzeko tresna egokienak
aukeratu eta erabiltzeko gai izan behar du. Ikasgai honek aspektu horiek osatzeko ibilbidea eskaintzen du.
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eta kalkulu gaitasuna eskuratzeko ikas-irakaskuntza eta ebaluazio prozesu

Gaitasun orokorrak.
Idatzizko Komunikazioa (1.maila) Norberak pentsatu edo sentitzen duena idatziz zuzen eta argi
komunikatzea, baliabide egokiak erabiliz, idazki laburretan.
BG1. Zenbakikuntza eta kalkulu gaitasuna eskuratzeko ikas-irakaskuntzaeta ebaluazio prozesu bat
diseinatzea eta garatzea, ikasleen beharrizanetan eta indarrean dagoen legedian oinarrituta, eta
horretarako baliabideak modu egokian kudeatuz, IKTen erabilerari arreta berezia eskainiz.


BG2. Magnitude gaitasuna eskuratzeko ikas-irakaskuntza eta ebaluazio prozesu bat diseinatzea
eta garatzea, ikasleen beharrizanetan eta indarrean dagoen legedian oinarrituta, eta horretarako
baliabideak modu egokian kudeatuz, IKTen erabilerari arreta berezia eskainiz.
Edukiak

1. Sarrera. Gaitasun matematikoa eta bere osagaiak. Matematika heziketa. Legedia: matematika
hezkuntza-sisteman.
2. Zenbakikuntza gaitasuna:
Zenbakikuntza. Zenbakikuntza-sistemak. Zenbakikuntza sistema hamartarra. Zenbakien
adierazpena. Zenbakien teoriarako sarrera. Zenbakizko Zentzumena.
Kalkulua: Kalkulu motak, algoritmo bidezko kalkulua, kalkulu mentala, estimazio kalkulua,
hurbilketa kalkulua, kalkulagailuaren erabilera.
Lehen mailako problema aritmetikoak.
Zenbakikuntza eta kalkuluaren didaktika. Zenbakikuntza gaitasunaren ebaluazioa.
3. Magnitude gaitasuna:
Oinarrizko magnitudeak: luzera, pisua, edukiera, denbora eta moneta.
Magnitudeen eta bere neurketaren didaktika Lehen Hezkuntzan. Neurriaren aritmetizazioa.
Magnitude gaitasunaren ebaluazioa.
Ikas-irakaskuntza estrategiak
Esperientzia-testuinguraketa
Ikas-prozesua abiarazteko ikaslearen aurrezagutzak eta aurreiritziak azaleratuko dira matematika
gaitasunaren eta matematikaren ikasketa eta irakaskuntzaren pertzepzioei, tradizioei eta metodologiei
buruzko eztabaiden eta galdeketen bidez. Horrekin guztiarekin matematikaren irakaskuntza-egoeraren
diagnosi kolektibo bat eraikiko da.
Kontzeptualizazioa
Gomendatutako bibliografia irakurriz eta arloari dagokion legedia aztertuz, matematika gaitasunaren osaera
eta zenbakikuntza eta magnitude gaitasunari dagozkion ezaugarri eta osagaiak aztertuko dira.
Zenbakikuntza gaitasunaren, magnitude gaitasunaren eta matematikako curriculumak jasotzen dituen
edukien eta berezitasun didaktikoen ulermen sakona eta uztarketa ahalbidetzeko hainbat baliabide erabiliko
dira; hala nola, azalpenak, dokumentazio espezializatuaren irakurketa eta analisia, edukien aurkezpena
bakarka eta taldeka eta sekuentzia didaktikoen analisi kritikoa.
Aplikazio jarduerak
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Azken pauso honetan zenbakikuntza gaitasuna eta magnitude gaitasunaren eta curriculumaren arteko
uztarketa abiarazteko jarduerak planteatuko dira, besteak beste, kasu-analisia eta jardueren diseinua eta
esperimentazioa curriculum elementuen diseinu eta sorkuntza.

Ebaluazioa
Ebaluaziorako tresnak:
Bakarka egin beharreko zereginak:




Lehen mailako problema aritmetikoen aurkezpena. (%15)
Bakarkako proba (%50)
Eskoletan irakurritako testuak (%10)

Bikoteka/Taldeka egin beharreko zereginak:


Legediaren eta testuliburuen analisia (%15)



Magnitudeak lantzeko fitxen diseinua eta aurkezpena (%10)

Media egin ahal izateko, zerrenda honetako aspektu guztiak gaindituta egon beharko dira.
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orokorraren zerrenda; kurtsoan zehar erreferentzia gehiagorekin osatuko dira.
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