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Justifikazioa

Natura, gizarte eta matematika zientzien ikaskuntza materiaren asmoa da Haur Hezkuntzako
curriculumaren oinarri zientifikoen (naturalen, sozialen eta matematikoen) ezagutza erraztea, baita
zientzien historia, bere metodologia eta estrategia didaktikoen ezagutza ere.
Natur Zientzien Didaktika ikasgaia materia honen barne dago, eta etorkizuneko profesionalari begira, Haur
Hezkuntzaren curriculumean natur zientzien hezkuntza-balioaren ulermena erraztea du helburu.
Etorkizuneko irakasleak (era berritzailean eta Haur Hezkuntzako etapari egokituta) natur zientzien edukien
garapenerako berariazko tresna didaktikoak ezagutzea eta erabiltzea xede nagusi izango du, azken finean,
haurrarengan naturari dagozkion ezagutzen eskuratze prozesuaren alderdi nagusiak ezagutuko direlarik.
Irakasgaian aurrera eramango diren jardueren eta garatuko diren edukien bitartez, profesional erreflexibo
eta trebeen prestakuntza ahalbidetuko da; curriculumari lotutako esku-hartzerako jarraibideak
proposatzeko gai izateaz gain, ikasgelan erabakiak hartzeko gaitasuna eskuratuko baitute ikasleek. Guzti
honekin batera, ingurune naturalarekiko interesa eta errespetua sustatuko dira eta estrategia ezberdinak
landuko dira bere transposizio didaktikorako.
Aurrebaldintzak

Ez dago aurrebaldintzarik.
Gaitasunak
Gaitasun orokorra

•

TALDE LANA. 2. MAILA: Taldea sendotzen eta garatzen laguntzea, komunikazioa, zereginen
banaketa orekatua, barruko giroa eta kohesioa sustatuz.
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Berariazko gaitasunak

•

•

Autonomia, askatasuna, jakin-mina, behaketa, imitazioa, esperimentazioa, jolasa, lan kooperatiboa
eta bakarkako ahalegina bezalako ohituren eskurapenaren bitartez, garapen integrala sustatzeko
estrategia metodologiko egokiak diseinatzea.
Haur Hezkuntzako ikaslea ezagutza proiektuetan inplikatzea, ikasleak berak errealitatea
interpretatzeko eraikitzen dituen hipotesietatik abiatuz, oinarrizko pentsamendu eskemak eta
kontzeptuak eraikitzen laguntzeko manipulazio eta ikerketa estrategien bidez.
Edukiak

0. Irakasgaiaren aurkezpena: irakasgaiari sarrera eta bere testuinguruan jartzea.
1. GAIA: Natur Zientzien hezkuntza-balioa Haur Hezkuntzan.
-

Naturaren zientzien inguruko hausnarketak.
Natur Zientzien arloa eta Haur Hezkuntzako curriculuma.

2. GAIA: Natur Zientzien edukien garapena Haur Hezkuntzan.
-

Eredu metodologikoak Natur Zientzien edukien garapenean.
Baliabide metodologikoak Natur Zientzien ezagutzen aberasterako: esperimentuak, tailerrak,
ikusentzunezko baliabideak, txokoak, jolasa.

3. GAIA: Hezkuntza materialak lantzea
-

Haur Hezkuntzan Natur Zientzietako material curricularren azterketa kritikoa.
Materialen planifikazioaren, diseinuaren eta lanketaren azterketa kritikoa (hezkuntza proiektuak).
Ikas-irakaskuntza estrategiak

Irakasgaian garatutako irakatsi-ikasi estrategiak MAUD (Modelo Aprendizaje Universidad Deusto) ereduari
erantzuten dio, lau fase nagusitan garatzen delarik:
Irakasgaia edo esperientzia-testuingurua beren testuinguruan zentzu zabalean jartzea ahalbidetzen
duten jarduerak: Atal honetan, jarduerek, ikaslegoa errealitatera hurbiltzea izango dute helburu, bere
esperientzia pertsonaletatik abiatuz eta aurretiazko ikusmoldeen hausnarketa eginez, beste ikaskideekin
kontrastatu eta eztabaidatzeko (eztabaidak, aurretiazko ideien azaleratzea, eta abar). (ECTS kredituen % 5
gutxi gorabehera).
Ikerketa eta hausnarketa pizten dituzten jarduerak: Atal hau, Gizarte Zientziekin zerikusia duten gaur
egungo gertaeren azterketa bultzatzeko diseinatutako jardueren bitartez egingo da, baita informazioa
landa lanaren bidez taldean biltzeko ere. Gela barruan aurkezpena eta eztabaida egingo da irizpide
zientifikoen ekarpenak luzatuz. Sakontze teorikorako zalantzen probetxua. (ECTS kredituen % 15 gutxi
gorabehera).
Irakasgaiaren edukien ikaskuntza teorikoa edo kontzeptualizazioa. Atal honetan kontzeptualizaziora
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zuzendutako jarduerak biltzen dira, ikaslegoa kalitatez kontrastatutako erreferente teoriko eta praktikoekin
kontaktuan jartzeko asmoz. Horretarako, irakaslearen aurkezpen teorikoak, aukeratutako
dokumentazioaren irakurketak, bilaketa bibliografikoa, eta abar erabiliko dira. (ECTS kredituen % 30 gutxi
gorabehera).
Esperimentazio aktiboa: Atal honetan biltzen dira elementu eta proposamen kurrikularren azterketa,
diseinua eta lanketarako jarduerak, ikaslearen esperimentazio aktiboa ahalbidetzea helburu dutelarik.
(ECTS kredituen % 35 gutxi gorabehera).
Ebaluazioa: Atal honetan, ikaslegoaren ebaluazio batutzailea ahalbidetzen duten jarduerak biltzen dira.
(ECTS kredituen % 15 gutxi gorabehera).

Ebaluazioa

Ikasgaiaren ebaluaketa egiteko, aurreikusitako berariazko gaitasunak eta gaitasun orokorrak noraino lortu
diren baloratzeko baliagarriak eta egokiak diren datuak eta ebidentziak hartuko dira abiapuntutzat.
Informazio iturri gisa, irakasgaian garatutako jarduera garrantzitsuenak erabiliko dira, kasu bakoitzean
kontutan hartuko diren adierazleak eta ebaluaketa irizpideak azalduz.
Ebaluazioa jarraia izango da, azken lorpenetan eta emaitzetan oinarritutako ebaluazioa alde batetara utziz.
Beraz, prozesuaren garapena baloratzeko ikaskuntza jarduerak erabiliko dira, batez ere lorpen eta emaitza
partzialetan arreta jarriz, eta egokitzat jotzen diren errefortzu edo konpentsazio neurriak kontutan hartuz.
Hauei, azken emaitzen ebaluazio bat gehituko zaie, dagozkion gaitasunak baloratzeko jarduera eta froga
egokiak erabiliz.
Kalifikaziorako irizpideak:
•
•

Gaitasun Orokorren balorapena kalifikazioaren % 10 izango da.
Berariazko Gaitasunen balorapena kalifikazioaren % 90 izango da.

Jarduerak: %50 (BERARIAZKO GAITASUNEN %40 ETA GAITASUN OROKORRAREN % 10).
Azterketa: %50 (SOILIK BERARIAZKO GAITASUNAK).
Irakasgaia gainditzeko ezinbestekoa da atal biak gainditzea.
Ezohiko deialdia: Kalifikazio irizpideak berdinak dira ezohiko deialdirako, baina gainditzeke dauden atalen
gainditzea beharrezkoa litzateke.
Dokumentazioa
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Programaren baldintzen eta jardueren jarraipena egokia izan dadin, ikaslegoak honako dokumentazio iturri
hauek erabiliko ditu:
❖ ALUD Plataforman erabilgarri dagoen irakasgaiaren materiala (Ikaskuntza Gida eta gaiak). Material
honek ikaslegoa ikaskuntza prozesuan zehar gidatuko du, landu beharreko eduki teorikoari eta
egin beharreko jarduerei dagokionez.
❖ Bibliografia, ezagutzak eta gaitasunen garapena lortzeko, eta ikusitako gaietan eta edukietan
sakontzeko.
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