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Hezkuntza berritzaile, pertsonalizatu, inklusibo 
eta sozialki arduratsu baten alde egiten dugu, 
etorkizun hobea eratzeko.

BERRIKUNTZA
Teknologiak 
eta pedagogiak 
lotzen ditugu, 
berrikuntzarako 
bideak baitira.(1)

KONPETENTZIAK
Irakaskuntza-prozesua 
errazten duten egoerak 
diseinatzen ditugu, 
konpetentziak eta 
bizitzarako trebetasun 
erabilgarriak kontuan 
hartzen dituen marko 
batean.

EBALUAZIOA
Konpetentzien 
araberako 
ebaluazioa
egiteko modua 
eskaintzen dugu 
irakaskuntzarako.

ESPERIENTZIA
60 urteko 
 esperientzia, 
 ikerketak  eta 
jardunbide 
 pedagogikoa.

IKASKUNTZA
Hezkuntzaren
 4 zutabeen alde
egiten dugu:(2)

· Ezagutzen ikastea.
· Egiten ikastea.
· Izaten ikastea.
· Elkarrekin bizitzen ikastea.

LAGUNTZA
Hezkuntzarekin 
konprometitutako 
irakasleei laguntzen  
diegu, haien 
irakaskuntza-lana 
erraztuta. (3)
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Gure ahalmen guztia martxan jarriko dugu, XXI. 
mendeko hezkuntza berria garatzeko.

           ZURE

KONPONBIDEA
PRODUKTUEN, KONPONBIDEEN 
eta ESPERIENTZIEN EKOSISTEMA,
             HEZKUNTZA ERALDATZEKO

DIGITALIZAZIOA
ETA SEGURTASUNA
Konpetentzia digitala eta 
informazioaren erabilera 
segurua eta kontzientea 
garatzen ditugu.

HEZKUNTZA
INKLUSIBOA
Ikaskuntza Unibertsalerako 
Diseinua (IUD) aplikatzen dugu, 
hezkuntza inklusiboa lortzeko.
Horretarako, ikuspegi 
pertsonalizatua eta egokitua 
eskaintzen dugu, ikasle 
guztien hezkuntza-arrakasta 
bermatzeko.

KULTURA-
ANIZTASUNA
Mundua ikuspegi 
desberdinetatik ikusteko eta 
ulertzeko aukera eskaintzen 
dugu, hizkuntza-aniztasunaren 
bidez. Hori garapen pertsonal 
eta sozialerako aukera on bat 
da.

EGOERAK
ETA ERRONKAK
Oinarrizko jakintzak 
testuinguruan jartzeko 
moduko ikaskuntza-
egoerak hartzen ditugu 
abiapuntutzat, eta ikasleek 
erronken (EOI) eta 
problemen (POI) ebazpenean 
parte-hartze aktiboa izan 
dezaten sustatzen dugu.

IKASKUNTZA
AKTIBOA
Ikasleak informazioa 
jarrera aktibo, autonomo 
eta konprometitu batez 
aztertzeko, arrazoitzeko eta 
zalantzan jartzeko gai izatea 
sustatzen dugu.

OINARRIZKO 
EZAGUTZAK
Oinarrizko ezagutzetan eta 
konpetentzietan integratutako 
ikaskuntza proposatzen dugu, 
ikasleek hezkuntza-etapako 
irteerako profila guztiz lor 
dezaten.

ERRESPETUA ETA
BERDINTASUNA
Errespetua eta genero-
berdintasuna  sustatzen ditugu, 
aurreiritziak, estereotipoak 
eta diskriminazio-jarrerak 
desagerrarazteko.

JASANGARRITASUNA
Giza garapenaren eta 
jasangarritasunaren  
arloko zeharkako  
proposamen bat sartu  
dugu, 2030 Agendako  
Garapen Jasangarrirako 
Helburuekin (GJH) lotuta.

INFORMAZIOA ESKURATZEA
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PROIEKTUAK
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ADITUEKIN ETA

BESTE IRAKASLE
BATZUEKIN

IRAKASTEKO
ESTRATEGIAK

LAGUNTZA ETA
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Irakasleentzako 
arreta 

pertsonalizatuko 
zerbitzua, 

XXI. mendeko 
hezkuntzaren 

erronkei
erantzuteko.
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Ikasgelako hormak zeharkatzen ditugu 
zure ondoan egoteko
Komunitate bat jartzen dugu zure esku, eta hor baliabideak eta materialak 

aurkituko dituzu. Zure eguneroko lana erraztuko dizun ingurune bat sortu 

dugu zuretzat, irakasleen eta adituen arteko topagune bat, proposamenez 

eta ikaskuntza-aukerez betea.

KOMUNITATEA

Dena hemen duzu: Komunitatea Sarean!

Zure ikasgelarako eduki esklusiboen bila al zabiltza? 

Gustatuko litzaizuke zure zalantzak adituei galdetzea? 

Edo zure esperientziak beste irakasle batzuekin partekatzea? 

Jada aplikatu diren proposamenak eta proiektuak 
eskura izan nahi dituzu? 

Zer iruditzen zaizu neurrira egindako prestakuntza izatea?

Aldaketa- eta eraldaketa-garai honetan



Komunitate honek…

• Ikuspegi inklusiboa sartzen du.

• Familien parte-hartzea sustatzen du.

• Lurralde-berezitasunen balioa aintzat hartzen du.

• Lagundu, aholkatu eta entzun egiten du.

• Ikaslea aldaketarako eragiletzat hartzen du.

• Teknologia ikaskuntzaren zerbitzura jartzen du.

• GloCal pentsamoldea proposatzen du (mundua gogoan, tokian jardun).
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Iraskasle gisa…
• Esperientziak partekatu ahal izango dituzu beste irakasle 
 batzuekin, bai eta adituei kontsultatu ere.

• Gaurkotasuna duten gaiak ikaskuntzarako aukera bihurtzeko 
 tresnak izango dituzu.

• Komunitatean eskuragarri dauden beste proposamen batzuk
 inspirazio-iturri izan daitezke zuretzat.

• Espazio pertsonalizatu bat izango duzu, zure ingurunera egokituta.

Zure ikasleentzako aukerak…
• Berdinkideen artean ikasi eta lankidetzan aritu.

• Ezagutzak eta errealitatea lotu.

• Ikaskuntza autonomoa eta konpetentzien araberakoa garatu.

• Modu ludiko eta esanguratsuan ikasi.
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3 fasetan antolatutako ibilbide pedagogikoa

HAS GAITEZEN1 GARAPENA2 EBALUAZIOA3

Has gaitezen, aurretiko ezagutzak aktibatzeko.1

Has gaitezen
Aurkezpen-fasean, zenbait 

elementu grafiko daude. 

Elementu horiek lantzeko, 

pentsamendu-errutina bat 

baliatzen da, eta, horri es-

ker, ikasleek beren aurre-

tiko ezagutzak aktibatzeko 

aukera dute.

Hezituber bat ikasgelan!
Bideo motibatzaileak, gaia aurkezteko eta 

aurretiko ezagutzak aktibatzeko.

Erronka
Erronka unitatean lantzeko ikaskuntza- 

egoera batean oinarrituta proposatzen 

da.

Erronkaren bidez, unitateko edukiak 

eta konpetentziak testuinguru erreal 

batekin lotzen dira, ikasleek beren 

ikaskuntza testuinguruan jartzeko eta 

bizitzeko.

Pentsamendu-errutina, iraganarekin 
eta ingurunearekin konektatzeko



Garapena. Edukiak lantzen dira, zenbait 
jarduera-motaren bitartez.

2

Garapena
Bigarren fasean, oinarrizko ezagutzak eta 

konpetentziak lantzen dira. Prozesu kognitiboen 

arabera sailkatutako jarduerek aukera emango 

dute gertaerak testuinguruan jartzeko.

Prozesu kognitiboen arabe-
ra sailkatutako jarduerak: 
behatu, ulertu, aztertu eta 
interpretatu.

3Dko animazioak!
Narrazio-bideoak, ezagutzak sendo-
tzeko jarduerekin batera.

Gogoan izan, Erronka bat duzu!
Orrialde hauetan, ikasleek erronka 

ebazteko kontuan hartu behar diren 

edukiak aurkituko dituzte.

Mapak, ilustrazioak, grafi-
koak, eskemak, dokumentuak 
eta abar, ataletako edukiak 
osatzeko.

Amaieran, Erronka ebatziko dut! ata-

lean, erronka guztiz ebazteko behar 

diren elementu guztiak daude, ondo 

antolatuta.

GJH

Emakumeek historian 
egindako ekarpenak lantzen 
dituzten jarduerak.

Historiako eta geografiako 
metodoa lantzea.
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Ebaluazioa; landutako ezagutzak eta konpetentziak 
laburbiltzea eta sendotzea.

3

Ebaluazioa
Amaieran, landutako oinarrizko ezagutzen eta konpetentzien 

ebaluazioa egiten da, errubriken bidez, ikasleak ikasi dutenaz 

ohart daitezen.

Oinarrizko ezagutzen 
laburpena

Konpetentzien 
ebaluazioa

Ikaskuntza-errubrika, 
autoebaluaziorako

Oinarrizko ezagutzen ebaluazioa
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Baliabide digitalak 

Eta, gainera,                  gure plataforma  
digitalean, honako hauek aurkituko dituzu:

• Liburu digitala. Bi formatutan ikusteko aukera dago

• 3Dko animazioak

• Hezituber bat ikasgelan!

• Jarduerak, bai erantzun irekikoak, bai norberak zuzentzekoak

• Kalifikazioak: erregistroa eta jarraipena

• Bideo motibatzaileak

• Material interaktiboa

• Audioak

• Eta irakasleentzako baliabide guztiak

           gure plataforma digitalerako sarbidea 

• Online sarbidea, edubook-en webgunearen bitartez.

• Offline sarbidea, honako hauen bitartez:

    • iOS eta Android sistema eragilea darabilten tabletentzako app-ak

    • Mahaigaineko ordenagailuetarako app-ak: Windows, Mac eta Linux

                 en integrazioa                        
plataforma digitalekin

iOS 10.0 edo bertsio berriagoa Android 5.0tik eta horrekin 
bateragarriak diren ukipen bidezko 
Chromebook-etatik aurrera

Mac OS X 10.6 Snow Leopard edo bertsio berriagoa
1 GBko RAM, gutxienez (2 GBkoa gomendatzen da)

Windows 7 edo bertsio berriagoa
1 GBko RAM, gutxienez (2 GBkoa gomendatzen da)

Ubuntu 16 edo bertsio berriagoa
Guadalinez EDU 2013 edo bertsio berriagoa
1 GBko RAM, gutxienez (2 GBkoa gomendatzen da)
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Irakasleentzako materialak

Zure eskoletan laguntzeko, honako material hauek eskaintzen dizkizugu 
zure IRAKASLEEN GUNEAN (sarbide esklusiboa izango duzu).

Baliabideetan, Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsaleko jarrai-
bideak aplikatzen dira, hezkuntza inklusiboa bermatzeko.

Curriculum-proiektua konpetentzien arabera

  • Marko orokorra

  • Programazioa konpetentzien arabera

  • Ikasgelarako programazioa

IDU proiektua: material lagungarriak

  • Gida didaktikoa: orientabide didaktikoak eta erantzunak

  • Pertsonalizaziorako baliabideak

  • Metodologia aktiboak

  • Ikaskuntza-egoerak

  • Erronkak

  • Ikasturtearen plangintza, saioka
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EBALUAZIOA

Egin zure ikasleen ebaluazioa konpetentzien arabera,  
gure plataforma digitala erabiliz:         (by                 )

• Banakako eta taldekako ebaluazioa

• Ebaluazio jarraitua

• Konpetentzien araberako txostenak sortzeko aukera

• Ebaluaziorako errubrikak

Bienvenido/Bienvenida al curso 2022-23

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
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Ikasleentzako materialak

DBHko 1. eta 3. mailetarako materialak Material digitalak

NAFARROA

DBHko 1. eta 3. mailetarako materialak Material digitalak

NAFARROA NAFARROA

NAFARROA NAFARROA

NAFARROA

NAFARROA
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Elebitasuna lantzeko materialak

Egileak

Cristina Gatell Arimont (Koordinazioa)
Geografia eta Historiako katedraduna DHBn

Rafael de Miguel González
Geografiaren Didaktikako irakaslea
EUROGEOren presidentea

Jesús Domínguez Castillo
Geografia eta Historiako katedraduna DHBn

Geles Fenández Santafé
Geografia eta Historiako irakaslea DBHn

Joaquín García Andrés
Geografia eta Historiako irakaslea DBHn

Carlos González Martínez
Geografia eta Historiako irakaslea DBHn

José Antonio Lucero Martínez
Geografia eta Historiako irakaslea DBHn
Hezituberra (Edutuber) “La cuna de Halicarnaso” 
kanalean

María Sebastián López
Geografiaren Didaktikako irakaslea

Diego Sobrino López
Geografia eta Historiako irakaslea DBHn

Material digitalak



Batxilergoa

Komunitatea sarean proiektuko Mundu Garaikidearen Historia liburuan, 
Bigarren Hezkuntzako etapako Geografia eta Historia arloan abian jarritako 
oinarri pedagogiko berak baliatzen dira.

HAS GAITEZEN

• Testuinguruan jarritako ikaskuntza-egoera.

• Aurretiko ezagutzak.

• Atzo-gaur (iragana / oraina lotura) eztabaida.

GARAPENA

• GJHekin lotutako etorkizunerako erronkei buruzko dokumentuak eta 

 jarduerak.

• Konpetentziekin lotutako oinarrizko ezagutzen garapena orrialde 

 monografikoetan (Historia-laborategia).

• Taldekako jarduerak.

• Zenbait prozesu kognitiboren garapena (ulermena, analisia, 

 arrazoiketa).

• Emakumea ikusaraztea, bai kolektibo gisa, bai pertsona garrantzitsu gisa.

• Unitatearen laburpena (eskema).

APLIKAZIOA

• Historiako lanaren garapena eta aplikazioa (prozedura).

• Iraganak orainean duen eraginaren analisia.

• Historiaren tratamendua hedabideetan.

• Lankidetza-proiektuak (amaierako produktua).
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• Oinarrizko ezagutzen egiaztapena. Edukiei buruzko galderak (kronologia,  

 pertsona ospetsuak…).

• Konpetentzia espezifikoen ebaluazioa.

• Sarreran aurkeztutako galderaren ebazpena

 (amaierako gogoeta).

EBALUAZIOA

ERANSKINA

• Multimedia-materiala (bideoak).

• Edukiekin lotutako bideoen eta irakurgaien gomendioak.

MUNDU GARAIKIDEAREN HISTORIA

Batxilergoko 1. mailarako materiala Material digitala
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Jarraitu ezazu hemen:

Innova      VV esperientziak      Blog-a      Eman izena!

innova.vicensvives.com

Ikusi historiarekin eta 
 kulturarekin lotutako 
 literatura  lanak, Vicens 
 Vivesen literatura- bildumetan, 
etapa historiko nagusien 
 arabera sailkatuta. 

Historiarekin eta kulturarekin lotutako  
literatura-lanak
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