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Justifikazioa 

Matematika etengabe agertzen da eguneroko bizitzan eta bere erabilerak inguratzen gaituen errealitatea ulertu, 

deskribatu eta komunikatzea ahalbidetzen digu. Matematikak pentsamendu abstraktua garatzen laguntzen du, 

hausnarketa bultzatzen du, eta sintesi gaitasuna lantzen du. Gainera, bere izaera instrumentalak, beharrezko tresna 

bihurtzen du zientziaren beste esparruak deskribatu eta interpretatzeko. 

 

Problemen ebazpena matematikarako gaitasunaren funtsa da. Izan ere, pertsona bat matematikan konpetentea dela 

esango dugu, eguneroko bizitzako problema arrunt bat ebazteko bere ezagutza matematikoak integratu eta 

erlazionatzeko gai denean. Ebazpide hori eskuratzeak egoera ulertzea, estrategia bat eraikitzea eta aplikatzea eta 

prozesu guztia modu zehatz eta argian adieraztea eskatuko du. 

 

Problemen ebazpenaren irakaskuntzak problema ebazle ona izatea eskatzen dio irakaslegaiari: ebazpide desberdinak 

proposatzeko, sormena eta trebakuntza ez ezik, emandako pausoak modu egokian azaltzeko komunikazio trebetasunak 

eskuratu behar ditu. 

 

Aurrebaldintzak 

Ez dago aurrebaldintzarik 

 

Gaitasunak 
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Gaitasun orokorra 

 Ahozko komunikazioa (18)  (2. menderatze maila ) Taldean hitza erraz hartzea; segurtasuna 

adieraztea eta diskurtsoa eskakizun formaletara egokitzea. 

Berariazko gaitasunak 

 Berariazko 1. gaitasuna: Matematika gaitasunari dagozkion problemak identifikatu eta ebazpen 

egokiona garatzea zehaztasunez eta argitasunez, problemak ebazteko estrategia orokorrean 

oinarrituta. 

 Berariazko 2. gaitasuna: Lehen Hezkuntzan Problemak ebazteko gaitasuna eskuratzeko ikas-

irakaskuntza eta ebaluazio prozesu bat diseinatzea eta garatzea, ikasleen beharrizanetan eta 

indarrean dagoen legedian oinarrituta. 

 

           Garapen Iraunkorrerako Helburuen eta Laudato si’ Helburuen presentzia irakasgaian 

 
Irakasgai honek etorkizuneko maisu-maistrak prestatzen laguntzen du, gizarte-eragile eraldatzaile gisa duten funtzioaren 
baitan GIH eta LSH hauek lortzeari ekin diezaioten. 
 

  4. GIH. Kalitatezko Hezkuntza. Bidezko eta kalitatezko hezkuntza inklusiboa bermatzea eta bizitza osoan zehar 
ikasteko aukerak sustatzea pertsona guztientzat. 

• 4.1. Haur guztiek lehen eta bigarren hezkuntza (doakoa, bidezkoa eta kalitatezkoa) amaitzen dutela ziurtatzea, 
eta ikaskuntza-emaitza egokiak eta eraginkorrak lortzea. 

• 4.5 Hezkuntzan dauden genero-desberdintasunak ezabatzea eta pertsona zaurgarriak (desgaitasuna duten 
pertsonak, herri indigenak eta zaurgarritasun-egoeran dauden haurrak barne) irakaskuntzako eta lanbide-
heziketako maila guztietara berdintasunez iristeko aukera bermatzea. 

• 4.6. Gazte guztiak eta helduen proportzio handi bat (gizonezkoak zein emakumezkoak) alfabetatuta daudela eta 
aritmetikari buruzko oinarrizko nozioak dituztela bermatzea. 

• 4.7. Ikasle guztiek garapen iraunkorra sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza teoriko eta praktikoak eskuratzen 
dituztela bermatzea, besteak beste, garapen iraunkorrerako eta bizi-estilo jasangarrietarako hezkuntzaren, giza 
eskubideen, genero-berdintasunaren, bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, munduko 
herritarren eta kultura-aniztasunaren balorazioaren bidez eta kulturak garapen iraunkorrari egiten dion 
ekarpenaren bidez. 

  5. GIH. Genero-berdintasuna. Generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak 
ahalduntzea. 

• 5.1 Mundu osoko emakume eta neska guztien aurkako diskriminazio mota guztiei amaiera ematea. 

  4.LSH. Hezkuntza ekologikoa. Curriculuma eta haren garapena ekologia integralaren espirituan birpentsatzea 
eta berriro diseinatzea, kontzientzia ekologikoa eta ekintza eraldatzailea sustatzeko. 
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Edukiak 

0. Sarrera: 

Matematikarako gaitasuna eta bere osagaiak Lehen Hezkuntzan: Problemen ebazpena. 

Lehen Hezkuntzako lege testuingurua:  matematikarako gaitasuna eta problemen ebazpena indarrean 

dagoen legedian. 

1. Problemen ebazpena 

Testuinguru orokorra. Definizioak. 

Problemak Ebazteko Estrategia Orokorra eta honi loturiko aspektu didaktiko nagusiak. 

Problemen taxonomia 

2. Problema aritmetikoak eta bere didaktika 

3. Kontaketa sistematikoko problemak eta bere didaktika 

4. Indukzio problemak eta bere didaktika 

5. Logikazko problemak eta bere didaktika 

6. Problemen ebazpenaren sekuentziazio didaktikoa Lehen Hezkuntzan 

7. Matematikako problemen ebazpenaren ebaluazioa Lehen Hezkuntzan 
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Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Esperientzia-testuinguraketa eta hausnarketazko behaketa 

Ikas-prozesua abiarazteko ikaslearen aurrezagutzak eta aurreiritziak azaleratuko dira matematika 

gaitasunaren eta problemen ebazpenaren arteko loturaren inguruan eta bigarren honen garrantziari buruz. 

Arloari dagokion legedia aztertuz, problemen ebazpena eta problemak ebazteko gaitasuna Lehen 

Hezkuntzako curriculumean nola jasotzen den aztertuko da. 

 

Kontzeptualizazioa 

Problemak Ebazteko Estrategia Orokorraren (PEEO) pausoak karakterizatu eta justifikatuko dira eta 

matematika arloko problemen sailkapen orokor bat egingo da problema mota bakoitzerako PEEOren 

aplikazio eredu egokienekin. 

PEEOren didaktika aplikatua aztertuko da problema mota bakoitzerako baliabide egokienak eta zailtasun 

nabarmenenak identifikatuz. 

Lehen Hezkuntzan problemak ebazteko gaitasuna eskuratzeko sekuentzia didaktikoa eraikiko da. 

 

Aplikazio jarduerak 

Problema mota bakoitzeko identifikatu eta adibide esangarriak ebatziko dira PEEO erabiliz eta ebazpide 

desberdinak planteatuz. 

Problemen ebazpenaren azalpenak landuko dira ereduen bidez eta simulazio egoeren bidez. 

 

Ebaluazioa 

Berariazko gaitasunak kalifikazioaren %80 

Gaitasun orokorra kalifikazioaren %20 

 

Ebaluazio tresnak: 

 Irakaskuntza plataforman proposatutako jarduerak 

 Oinarrizko ezagutzen froga 

 Irakurketa froga 

 Problemak Ebazteko Lantegia 

 Problemen idatzizko garapen didaktikoa 

 Problemen ahozko garapen didaktikoa 
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