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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. 

Matematika gaitasunaren adierazpenik osoena problemen ebazpena da. Izan ere, problema baten ebazpena 

eskuratzeko gure ezagutza matematikoak integratu eta erlazionatzen ditugunean garatzen da modurik 

esanguratsuenean gure gaitasuna. 

 

Lehen Hezkuntzako matematika gaitasunak hainbat osagai ditu (zenbakikuntza eta kalkulua, magnitudeak 

eta bere neurria, estatistika eta informazioaren tratamendua, geometria eta problemen ebazpena) eta horien 

integrazio operatiboak eragingo du ikasleak gaitasun hori eskuratzea. Ikasleen beharrizanei egokitutakoa 

helburu didaktikoen eta edukien sekuentziazioa Lehen Hezkuntzako matematikako irakaslearen funtsezko 

zeregina bihurtzen da, argitaletxe desberdinek eskaintzen dituzten curriculum proiektuak modu kritiko eta 

eraginkorrean erabili ahal izateko, eta egokia denean, ikaslearentzako baliagarriak diren material eta 

baliabideak sortu eta aukeratzeko, are gehiago IKTen presentzia eskolan etengabe nabarmentzen ari diren 

garai hauetan. Era berean, irakasle horiek ikasketa prozesuaren eraginkortasuna eta esangarritasuna 
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neurtzeko ebaluazioa modu egokian burutzeko baliabideak eta tresnak sortu eta erabiltzeko gaitasuna ere 

eskuratu beharra dauka. Ikasgai honek helburu hauek lortzeko gaitasunak eta ezagutzak lantzen ditu. 

 

Aurrebaldintzak 

Ez dago. 

 

Gaitasunak 

Gaitasun orokorrak 

 Talde lana, 2. menderatze maila. Taldea sendotzen eta garatzen laguntzea, komunikazioa, zereginen 
banaketa orekatua, barruko giroa eta kohesioa sustatuz. 

Berariazko gaitasunak 

 Berariazko Gaitasuna 1: Lehen Hezkuntzako matematika gaitasuna eskuratzeko helburu didaktikoak 

eta edukien sekuentziazioa eta ebaluazioa modu egokian diseinatzea. 

 Berariazko Gaitasuna 2: Argitaletxeek Lehen Hezkuntzarako eskaintzen dituzten matematikako 
curriculum proiektuen eta gainontzeko baliabideen erabilgarritasuna eta aplikagarritasuna modu 
kritikoan aztertzea. 

 

Garapen Jasangarrirako Helburuen eta Laudato si’ Helburuen presentzia ikasgaian 

ODS 4. Kalitate oneko hezkuntza. OLS 6. Hezkuntza ekologikoa 

UNESCOren garapen jasangarriaren helburuetako bat da hezkuntza, eta gainerako GJHak lortzeko 

funtsezko estrategia gisa aurkezten du. GJH 4ak, Kalitatezko Hezkuntzak, hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta 

kalitatezkoa bermatu nahi du, eta bizitza osoan ikasteko aukerak sustatu nahi ditu guztiontzat. Garapen Jasangarrirako 

Hezkuntzaren helburuen artean, iraunkortasunerako funtsezko zeharkako konpetentziak garatzea dago; besteak beste, 

pentsamendu kritikorako konpetentzia eta arazoak konpontzeko konpetentzia integratua. Konpetentzia Matematikoak 

berebiziko garrantzia du iraunkortasunerako funtsezko zeharkako konpetentzia horien garapenean, eta, beraz, 

Matematikako maisu-maistrak (1) ulertu behar du zer-nolako rol garrantzitsua jokatzen duten matematikako hezkuntza- 

eta ikaskuntza-aukerek bizitza osoan zehar guztientzat (ikaskuntza formala, ez-formala eta informalean) (ikaskuntza 

kognitiboko helburua); (2) gai izan behar du bere trebetasun matematikoen garrantzia aitortzeko bere bizitza, lana eta 

ekintzailetza profesionala hobetzeko (ikaskuntza sozio emozionaleko helburua); eta (3) gai izan behar du bere 

hezkuntza matematikorako baliagarriak izan daitezkeen aukera guztiak erabiltzeko bere bizitzan zehar, eta lortutako 

ezagutza matematikoa bere irakaskuntzan agertuko diren egoera arruntetan aplikatzeko (jokabide-ikaskuntzako 

helburua). 
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ODS 5. Genero berdintasuna 

Hainbat ikerketak erakusten dutenez, estereotipoek oraindik ere sinestarazten diete neskei Matematika 

bezalako ikasgaietarako gaitasun gutxi dutela eta Biologia edo Literatura bezalako ikasgaiak ikasteko prestatuago 

daudela. Horren ondorioz, neska eta emakume asko ez dira eroso egoten matematiketara hurbiltzen saiatzen direnean, 

eta horrek eragina du ikasteko gaitasun gutxiago izatearen autopertzepzioan. Irakasleak ikasgelan duen erantzukizuna 

ezinbestekoa da nesken matematikarekiko duten autoestimua igotzeko eta irakatsi eta ikasteko prozesuan benetan 

inplikatzea lortzeko. Lan hori oso gaztetatik egin behar da, sinesmen horiek aldatzea oso zaila izan baitaiteke geroago. 

 

Edukiak 

1. Gaitasun matematikoa Lehen Hezkuntzan: ikuspegi orokorra eta inplikazio didaktikoak 

2. Matematikaren ikasketarako sekuentziazio didaktikoa Lehen Hezkuntzan 

3. Matematika gaitasunaren ebaluazioa Lehen Hezkuntzan: baliabideen analisia eta sorkuntza 

4. Curriculum proiektuen analisia 

IKTen integrazioa Lehen Hezkuntzan matematikaren ikasketarako 

 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Esperientzien-testuingurua 

Ikas-prozesua abiarazteko ikaslearen aurrezagutzak eta aurreiritziak azaleratuko dira Lehen Hezkuntzako 
Matematika Gaitasunaren inguruan (ECTS kredituen %10). 
 

Hausnarketarako behaketa 
Arloari dagokion legedia aztertuz, problemen ebazpena eta problemak ebazteko gaitasuna Lehen 
Hezkuntzako curriculumean nola jasotzen den aztertuko da (ECTS kredituen %20). 
 
Kontzeptualizazioa 
Lehen Hezkuntzako Matematika Gaitasunaren integrazio analisi bat egingo da, bere eskurapena 
ahalbidetzeko egin beharreko sekuentziazioa osatuz, ebaluazioak prozesu horretan duen garrantzia 
nabarmenduz eta gaur egungo proposamen kurrikular eta metodologikoak aztertuz (ECTS kredituen %20). 
 
Esperimentazio aktiboa 
Lehen Hezkuntzan Matematika Gaitasuna lantzeko argitaletxe desberdinek proposatzen dituzten proiektu 
kurrikularren analisi kritikoa egingo da eta Matematika Gaitasunaren eskuratze maila egiaztatzeko ebaluazio 
baliabide eta estrategien analisia eta diseinua gauzatuko dira (ECTS kredituen %40). 
 
Ebaluazioa 

Ikaslearen lana eta ikasketa prozesuaren ebaluazioa, azalpenak jarraituz ikasleek egin eta aurkeztu beharreko 
jardueren bitartez egingo da (ECTS kredituen %10). 
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Ebaluazioa 

Gaitasun orokorra (%15) 
Berariazko gaitasunak (%85) 

 

Ebaluaziorako tresnak: 

 Argitaletxe proiektuen analisia (taldeka) 

 Eskola-saioetan proposatutako lanak (taldeka) 

 Banakako azterketa 

 

Eskola-orduetan bertaratzea beharrezkoa izango da ebaluazio jarraian parte hartu ahal izateko. 

Ebaluazio jarraian parte hartzen ez duten ikasleek idatzizko froga (aipaturiko banakako frogaren ezberdina 
izango dena) egin beharko dute seihilekoaren amaieran. 
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