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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. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Matematikako curriculumaren edukiak sei multzotan daude antolatuta: Eduki komunak 
(curriculumaren beste edukiekin erlazionatuta daudenak), Zenbakiak eta eragiketak, Neurria, Geometria, Informazioaren 
trataera, zoria eta probabilitatea, eta Problemen ebazpena. Ikasgai honetan azken bi multzo hauen didaktika lantzen da; 
hau da Geometria eta Informazioaren trataera, zoria eta probabilitatea. 

Geometrian konpetentea izatea eta informazioaren trataera, zoria eta probabilitatearen erabileran konpetentea izatea 
beharrezkoa da matematikan konpetentea izateko. Lehen Hezkuntzan, Geometriarako gaitasuna hiru esparrutan garatzen 
da: espazio-ikusmena, kokapena eta deskribapena espazioan eta irudi eta gorputz geometrikoak. Eguneroko hainbat 
egoerek aspektu hauek hurbilketa esperimentaletik lantzea ahalbidetzen dute. Izan ere, geometria ez dago 
matematikaren gainontzeko adarrekin erlazionatuta bakarrik, gainontzeko ezagutza esparruekin ere loturak nabarmenak 
dira, hala nola, zientzia esperimentalekin eta arte plastikoekin. Hizkuntzarako konpetentziarekin ere lotura estua da, izan 
ere, objektuen definizioa eta deskribapena edo zehaztasunez eta argitasunez arrazonatzeko ahalmena oinarrizkoak 
baitira geometriarako konpetentzia. 

Informazioaren trataera datuak eta informazioa jaso, irudikatu, aztertu eta komunikatzen datza, behaketa eta datuen 
ikerketa, antolaketa eta adierazpen grafikoen bitartez. Prozedura curriculumaren beste arlo batzuekin eta 
egunerokotasunarekin erlazionatuta daude. Zoria eta Probabilitateari dagokionez, zorizko gertaeren ulermenera 
bideratutako lehen hurbilketa bat egiten da etapa honetan. Adin hauetan, jokoak tresna erabilgarriak izan daitezke zoria 
ulertzeko, talde-lanaren bitartez eta pentsamendu kritikoaren ikuspegitik. 

Lehen Hezkuntzako Geometria eta Informazioaren trataera, zoria eta probabilitatean konpetente izatea indukzio eta 
dedukziozko pentsamendu-prozesuen garapenarekin hertsiki lotzen da. Lehen Hezkuntzako irakasleak pentsamendu-
prozesu horien garapena bideratu behar du, batetik esperimentazio eta manipulazio lanetan oinarrituz, eta geometria, 
informazioa eta probabilitatearekin lotutako problemen ebazpenean trebatuz, informazio eta komunikaziorako 
teknologia erabiliz. 

Lehen Hezkuntzako irakasleak edukien ezagutza eta ezagutza pedagogikoa izan behar ditu, tresna egokienak aukeratu 
eta modurik eraginkorrenean erabiltzeko ikas-irakaskuntza prozesuan. Ikasgai honek hau lortzeko konpetentzia garatu 
eta beharrezko ezagutza osatzeko ibilbidea eskaintzen du. 
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Aurrebaldintzak 

Ez dago aurrebaldintzarik. 

 

Gaitasunak 

Gaitasun orokorra 

 Idatzizko komunikazioa, 2. menderatze maila: Idatziz erraztasunez komunikatzea, testuaren edukia eta lagungarri 
grafikoak egituratuz, irakurlearen ulermena eta interesa errazteko, luzera ertaineko idazkietan. 

Berariazko gaitasunak 

 Berariazko Gaitasuna 1. Arrazonamendu induktibo eta deduktiboen bidez Geometria eta Informazioaren Trataera, 
Zoria eta Probabilitate blokeetako osagaien definizioa, deskribapena eta adierazpena zehaztasunez eta argitasunez 
garatzea problemak ebazteko testuinguru batean. 

 Berariazko Gaitasuna 2. Lehen Hezkuntzan Geometria eta Informazioaren Trataera, Zoria eta Probabilitaterako 
gaitasunak 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 

1. Sarrera 
Matematikarako konpetentzia eta bere osagaiak lehen hezkuntzan: Geometriarako eta Informazioaren Trataera, Zoria 
eta Probabilitaterako konpententzia. 

2. Informazioaren trataera. Edukiak eta eta beraien Didaktika. 
Oinarrizko kontzeptuak. Datuen bilketa, antolaketa, analisia eta irudikapena.  Recogida, organización, análisis y 
representación de datos. Baliabide didaktikoak. 

3. Zoria eta Probabilitatea. Edukiak eta eta beraien Didaktika. 
Zoria eta ausazkotasuna. Probabilitatea. Baliabide didaktikoak. 

4. Kokapena eta Deskribapen espaziala. Edukiak eta beraien Didaktika. Deskribatzaile espazialak. Ikusmen 
espaziala. Koordenatu kartesiarrak eta polarrak. Baliabide diaktikoak. 

5. Irudi (bi dimentsioko Geometria) eta gorputz (hiru dimentsioko Geometria) geometrikoak. Edukiak eta 
beraien Didaktika. 
Oinarrizko kontzeptuak. Irudi eta gorputz geometrikoak: definizioak, sailkapenak, propietateak. Perimetroa, Azalera, 
Bolumena. Antzekotasuna eta Kongruentzia. Teselazioak. Eraikuntza geometrikorako tresnak. Baliabide didaktikoak. 

6. Mugimenduak eta Simetria. Edukiak eta eta beraien Didaktika. Transformazioak: translazioak, errotazioak eta 
islapenak. Islapen eta errotazio simetria. Baliabide didaktikoak. 
 

 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Esperientzia testuinguraketa 

Ikaslearen aurrezagutzak eta aurreiritziak azaleratuko dira Geometria eta Informazioaren Trataera, Zoria eta 
Probabilitaterako gaitasunekin lotutako ikas-irakaskuntza prozesuan (ECTSen %10). 

Hausnarketazko behaketa 

Geometria eta Informazioaren Trataera, Zoria eta Probabilitaterako gaitasunen integrazioa Matematikarako gaitasunaren 
baitan, eta beraien erlazioa Lehen Hezkuntzako curriculumarekin (ECTSen %20). 

Kontzeptualizazioa 

Geometria eta Informazioaren Trataera, Zoria eta Probabilitaterako gaitasunen edukien eta berezitasun didaktikoen 
ulermen sakona eta uztarketa ahalbidetzeko hainbat baliabide erabiliko dira; hala nola, azalpenak, demostrazioak eta 
ereduen analisia, edukien aurkezpena bakarka eta taldeka eta sekuentzia didaktikoen analisi kritikoa (ECTSen %20). 

Esperimentazio aktiboa 

Demostrazioak, irudikapenak, definizioak eta deskribapenak, idatziz eta ahoz, bakarka eta taldeka. Edukien antolakuntza 
didaktikoa eta formulazioa eta baliabideen azterketa eta garapena landuko dira (ECTSen %40). 

Ebaluazioa 

Ikaslearen lana eta ikasketa prozesuaren ebaluazioa, azalpenak jarraituz ikasleek egin eta aurkeztu beharreko hainbat 
jardueren bitartez egingo da, batetik, arrazonamendu induktibo eta deduktiboen bidez Geometria eta Informazioaren 
Trataera, Zoria eta Probabilitatearen osagaiak zehaztasunez eta argitasunez definitu, deskribatu eta adierazteko gai dela 
erakutsiz, problemak ebazteko testuinguru batean, eta bestetik, Lehen Hezkuntzan Geometria eta Informazioaren 
Trataera, Zoria eta Probabilitaterako gaitasunak eskuratzeko ikas-irakaskuntza eta ebaluazio prozesu bat diseinatu eta 
garatzeko gai dela erakutsiz, ikasleen beharrizanetan eta indarrean dagoen legedian oinarrituta (ECTSen %10). 
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Berariazko gaitasunak (85%) 

Gaitasun orokorra (15%) 

Ebaluazio tresnak: 

 Definizioen froga 
 Marrazketa froga 
 Irakurketa liburuaren froga 
 Idatzizko froga 
 Plataforma digitaleko jarduerak 

Ikasgaia gainditzeko, beharrezkoa da item guztiak gainditzea. 
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