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1. MAILA_______________________________________________________________________________

AHOZKO EUSKARA TAILERRA

Lehenik eta behin, gure ikastetxera etortzen diren ikasleen ezaugarriak hartu behar
ditugu kontuan. Izan ere, gehiengoa gaztelaniaz baino hitz egiten ez duten familietatik
dator, eta, horrenbestez, giro erdaldunean daude murgilduta; horrela, D ereduko ikasleak
izanagatik ere, eskolako lagunekin ere gaztelaniaz mintzatzeko joera dute. Honek hainbat
ondorio dakartza: hiztegiaren arloan, gabeziak; esaldien egituraketa okerra; ulermenean
ez, baina, oro har, ahozko adierazpenean arazoak.

           Honi  aurre egiteko,  ahozko hizkuntza modu sistematikoan landu behar  dugu
egunerokotasunean ikasleak hobeki molda daitezen. Azken ikerketen arabera, ikasleek ez
dute  euskara  erabiltzen  lotsa  sentitzen  dutelako  dituzten  gabezien  aurrean.  Bestetik,
hizkuntza komunikazio tresna dela sentiarazi behar diegu eta ez gramatikan oinarritutako
zerbait. Lana bi noranzkokoa dugu: ongi moldatzeko behar dituzten tresnak eskaintzea
eta, honetaz gain, motibazio positiboa sustatzea. Horrela bakarrik hartuko dute euskara
komunikaziorako tresna erabilgarritzat.   

Eguneroko bizitzan hitzez maizago komunikatzen gara idatziz baino. Hizkuntza mintzatua
da hizkuntza erabiltzeko modurik ohikoena, eta hizkuntza mintzatuaren ezaugarririk nabarien eta
erabiliena  elkarrizketa  da.  Horrenbestez,  bada,  DBHko  1.  mailako  ikasleen  garapen  psiko-
kognitiboa aintzat harturik, honako hau da hautazko irakasgai hau eskaintzeko arrazoi nagusia:
ikasleek komunikatzeko ahozko gaitasuna ahalik eta gehien garatzea, egungo gizartean gero eta
garrantzitsuagoa baita gaitasun hori landuta izatea.

Edukiak:

- Elkarrizketa arauak  ezagutu eta onartu.
- Lagunen arteko solasean
- Elkarrizketa hedabideetan
- Eskola eremuko elkarrizketak
- Elkarrizketa literaturan



PLASTIKA TAILERRA

Edukiak:

– Ikusizko mintzaira eta haren osagaiak
– Oinarrizko zeinuak
– Konposizioaren elementuak
– Kolorea
– Testurak
– Sormenerako estrategia eta tresnak
– Prozedurak eta teknika grafiko-plastikoak
– Marrazketaren oinarrizko elementuak 

2. MAILA________________________________________________________________________________

MATEMATIKA TAILERRA

Irakasgai  honek “Matematika Tailerra”  matematika irakasgaiaren edukiak  zabaldu eta  indartzea
bilatzen du.   Aldi berean gaitasun digital,  matematika eta teknologikoak garatzea landuko ditu ikasleak
buruketak egin ditzala  programa informatikoak erabiltzen. 

Beste helburua da matematikak ikasleen interesetara hurbitzea eguneroko bizitzan ematen diren
egoerak  erresoluzionatzeko.    Irakasgai  hau   matematikak  gustoko  edo kuriositatez  begiratzen    duten
2.mailako ikasleentzat pentsatuta dago.     Hauek  matematikak ohiko irakasgaian bideragarriak ez diren
edukiak , bideak eta  informazioarekin lan egiteko  tresnak garatuko dituzte.  Landuko diren edukiak hauek
izango dira: 



Aritmetika eta algebra
1. Zatigarritasuna
2. Zatikiak eta portzentaiak
3.Berreketak eta erroketak.

- erabilera kalkulu geometrikoan.
4. Proportzionaltasuna.
5. Denbora, distantzia, abiadura eta unitate aldaketekin erlazionatutako problemak. 

Geometria
1. Erdikari, erdibitzaile eta Arkimedes kiribila sortzea erregela eta konpasa erabiliz, eta azken honen
erlazioa urrezko zenbakiarekin.  
2. Pitagoras eta Talesen teoremen aplikazioa zeharkado neurketetan. 
3. Poligonoak.

- Oinarrizko definizioak.
- Laukiak.

4. Zirkunferentziaren geometria.
- Oinarrizko definizioak.
- Zirkunferentziaren angeluak.

5. Gorputz geometrikoen azalera eta boolumena.
Proiektua: Eguneroko bizitzarekin erlazionatutako gorputz baten eraketa, azalera osoa eta bolumena
kalkulatuz.
Geogebrarekin irudikatzea sortutako gorputza.
Material ezberdinekin sortzea gorputza.

Probabilitatea
1. Zenbatzeko teknikak. Estatistika.
Proiektua: Beren ikasle taldearen ohiturei buruzko ikerketa lana, datu bilketa, maiztasunen kalkulua,
neurri eta grafiko estatistikak erabiliz. 
2.Probabilitatea: Zenbaki handien legea.

MUSIKA TAILERRA

Irakasgai  honen  helburua  musikaren  eremu  artistikoan   ikasleen  autonomia  eta  formakuntza
indartzea da.   Perzepzioa, sentsibilitate estetikoa, sormen kreatiboa eta hausnarketa kritikoaren  bitartez
ikasleen gaitasun orokorrak aberastea helburutzat hartuko da.  Honela entzumen, interpretazio eta sormen
musikala suposatzen duten jardueretan parte hartzea indartzea bilatuko da.   Landuko diren edukiak hauek
izango dira:  

Teoria:
– Musikaren hizkuntza.
– Partituren azterketa.
– Ordenagailuko lanak.
– Musika proiektuak.

Praktika
– Txirula eta gelako beste musika tresnak erabilita musika lanak interpretatzea. 
– Dantzak.
– Ikasturtean zehar publikoaren aurrean jarduera praktikoak egingo dira. 



3. MAILA________________________________________________________________________________

LABORATEGIKO PRAKTIKEN TAILERRA:

Irakasgai honen bitartez ikaslearen ardatz ezberdinak jorratu nahi ditugu. Ikaslearen ikasteko gogoa piztu 

nahi dugu, inguruarekiko errespetua eta baita materialen erabilera egokia ere. Hori dela eta metodo 

zientifikoa erabiliko dugu lan egiteko. Metodo zientifikoaren oinarri baitira behaketa eta experimentazioa, 

baita hipotesien sorkuntza ere. Experientzia guzti hauen bitartez datuen kudeaketa egokia ere landuko da. 

Hala beharrez laborategiko segurtasun neurrien garrantziaz ere jardungo dugu.

Hauek izango dira edukiak:

• Zitologiako praktikak: zelulen, protozooen eta onddoen behaketa. Yogurta hartzitzen duten 

bakterioen behaketa.

• Histologia: animalia eta landare ehunen behaketa eta interpretazioa.

• Biokimika: elikagaietan dauden mantenugaien ezagutza, dieta orekatuak prestatu ahal izateko.

• Anatomia eta fisiologia: organuen disekzioa, odol analisien interpretazioa eta zentzu organuen 

egokitzapena ulertzeko praktika.

• Ekologia: gure baratzaren ekosistemaren azterketa.

• Geologia: mapa topografikoak sortu, profila irudikatu eta magnitudeak erabiltzen ikasi. Paisaia 

ezagutzeko praktikak .

• Fisika eta Kimika: Magnitudeen erabileran trebatzeko kalkuluak. Gasen portaera ikertzeko praktikak 

eta gasen legeak baieztatzeko praktikak. Nahasketak banatzeko praktikak. Atomo eta molekulen 

egituren irudikatzea. Disoluzioen kontzentrazioen kalkuluak. Erreakzio kimikoak zer diren ulertzeko 

praktika. Xaboien eraketa.

KULTURA KLASIKOA

Kultura  Klasikoa  irakasgaiaren  helburua  da  ikasleari  ezaupide  orokor  batzuk  ematea  greziar  eta
latindar zibilizazioaren gainean (hango literatura,  artea, filosofia,  zientzia eta hizkuntzalaritza),  zibilizazio
horiek  aztertuz  ohar  daitezen  haietako  ezaugarri  askok  bizirik  dirautela  eta  eragina  izan  dutela
mendebaldeko  kulturan;  horrela,  ikasleak  hobeki  ulertuko  du  zeintzuk  diren  bere  kultur  identitatearen
osagaiak eta identitate hori finkatzen duten adierazpenak.

Helburuetako bat da, Kultura Klasikoaren bitartez, ikasleari gogoeta eta analisia eginaraztea gure
kulturaren  errealitate  adierazgarrienen  azpian  dauden  oinarriei  buruz,  errealitate  horiek  eta  legatu
klasikotzat hartzen dugunaren zenbait ezaugarri aurrez aurre jar ditzaten eta batzuen eta besteen arteko
lotura-harremanak ezar ditzaten.

Planteamendu horrekin bat, irakasgaiaren oinarrizko curriculumak eduki tematiko sail bat dauka bi
esparrutan zatituta: hizkuntza esparrua eta hizkuntzaz kanpoko esparrua. Bi esparru horiek, ezberdinak izan
arren, harreman handiak dituzte elkarren artean.



Edukiak:

GEOGRAFIA

– Greziar eta erromatar zibilizazioaren esparru  geografikoa.

HISTORIA
– Greziako historiaren etapak.
– Erromako historiaren etapak.

ERLIJIOA ETA MITOLOGIA
– Mitoak, jainkoak eta heroiak.
– Greziako eta Erromako mitoak artean, literaturan, musikan eta irudietan.

ARTEA
– Arte klasikoaren oinarriak.
– Greziako eta Erromako artearen etapak.
– Arkitektura.
– Eskultura.
– Erromako artea Hispanian.

GIZARTEA ETA EGUNEROKO BIZIMODUA
– Antolaketa politikoa eta soziala.
– Hiria eta hiriko bizimodua.
– Familia.
– Emakumea.
– Lana eta zaletasunak.
– Jaialdiak, jokoak eta ikuskizunak.

HIZKUNTZA/LEXIKOA
– Idazkera sistemak.
– Alfabetoa.
– Hizkuntza-familiak. Hizkuntza indoeuroparra. Hizkuntza erromanikoak.
– Ondare-hitzak, kultismoak, sasikultismoak eta latinismoak: aurrizkiak eta atzizkiak.

GAURDAINOKO BIZIRAUTEA
– Europaren erromanizazioa.
– Mitoak literaturan eta artean.
– Erromanizazioaren aztarna materialak Espainian.
– Erromaren presentzia Nafarroan.

ENEGIA BERRIZTAGARRIAK

DBHko 3.mailan Energia Berriztagarriak izeneko irakasgaia 2 ordu hartuko ditu D ereduan eta 3 G
ereduan.   Gauzak honela, G ereduan edukiak mantsoago landuko dira,   ariketak gehiago  egiten edo horiek
berrikusten.   D ereduko ikasleek landutako edukiak  etxean egin beharreko ariketekin indartu beharko ditu.
Batzuetan, “Etxeko elektrezitatea” izeneko gaian adibidez,  etxean lan idatzia egin beharko dute.    Edozein
kasuan, gutxieneko edukiak eta ebaluazio irizpideak berdinak izango dira bi ereduetan.   Landuko diren
edukiak hauek izango dira:  



ENERGIA GARBIAREN PRODUZKIOA
• zer da Teknologia? Proiektuen metodoa. 
• Energia  berriztagarriak  eta ohizkoak:  energia  motak eta   ohizko energiak

erabiltzea sortarazten dituen arazoak. 
• Elektrizitatearen produkzioa:

✔ sorgailu elektrikoak: Alternadorea.
✔ Elektrizitatearen garraioa eta banaketa.
✔ Zentral elektrikoak: ohikoak  eta alternatiboak. 

• Erregai fosilak eta bioerregaiak.
• Hidrogeno pila eta ibilgailu elektrikoak.
PROIEKTUA: SORGAILUA  ETA ZIRKUITU ELEKTRIKO SINPLEA  MUNTAIA. 

Energia aurrezten I
• elektrizitatearen errepasoa: 

✔ Magnitude elektrikoak.
✔ Korronte alternoa-zuzena.
✔ Erresistentzien konexioa.

• Bioeraikuntzak.
• Marrazketa: bistak sakontzen eta akotazioa. 
PROIEKTUA:  Aterpe autosufiziente bat eraiki

Energia aurreztu  II
• Elektrizitatea etxebizitzetan:

✔ Babes eta deribazio elementuak.
✔ Kontsumo elektrikoaren kontsumoa kalkulatuz (faktura): Potentzia eta energia. 
✔ Aurrezteko teknikak.
✔ Beste instalazio batzuk.

PROIEKTUA: Aurreko aterpearen instalazio elektrikoa egin. 

4. MAILA_____________________________________________________________________________

AHOZKO INGELESAN PROIEKTUTAN LAN EGITEKO TAILERRA

Irakasgai  honen  eskaintzarekin  lortu  nahi  dugun  helburua  Ingeles  hizkuntzaren  ahozko
komunikazioaren gaitasuna indartzea da.  Hau ohiko ingeles eskoletan landu behar  dugun atala da, baina
taldeen gehiegizko ikasleen kopurua eta denbora falta  dela eta oso zaila bihurtzen da. 

Lana proiektutan lan egiteko bideratuta dago eta hauek hiruhilabetez hiruhilabete aldatuko dira.
“Ikasleen  bizitza  munduko  leku  eta  testuinguru  desberdinetan”,  “Gaur  egungo  Gatazkak  eta  migrazio
mugimenduak” eta “Sentimentuak eta ametsak”.   Hiru atal hauek eskolak kanpoko errealitatearekin izan
behar  duen  loturari,   bereziki  4.  mailan  etorkizuna  aukeratzen  hasi  behar  duten  ikasleen  norberaren
ezagutza  eta  azken  hau  munduko  bazter  guztien  ikasleen  bizimodua  ezagutzearekin  lotutako  gaiei
erantzuna  eman  nahi  die.     Hiru  gai  hauek  hainbat  jarduera,  elkarrekiko  lanak  eta  informazio  eta
komunikazio teknologien erabileran zehaztuko dira.  

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIAK (TIC)

TIC irakasgaiaren ikasteak ikasleak jarraian zehazten diren edukiak har ditzaten lagunduko du: 



- Azken urte hauetan teknologien bilakaera.  
- Beren  ordenagailua  konfiguratzea  sistema  eragilea,  hardware  eta  software  egokiak

instalatzen. 
- Testu programen erabilera aurreratua (Word, writer…).
- Kalkulu orrien erabilera aurreratua (Excel, calc…).
- Web orrien diseinua, blogs, foroak.
- Diseñu grafiko programak erabiltzea, bideo eta soinu edizioa. 
- Sare sozialetan modu seguruan sartzeko tresnak ezagutu eta erabili.  
- Interneteko erabilera segurua, arriskuak ezagutu.  (ziurtasun informatikoa).

MUSIKA

Musika irakasgaiaren helburua kanpoko munduaren eta ikasgeletan ikasten den musikaren arteko ukipen
guneak  ezartzea  da.  Ikasleen  pertzepzioa,  sentikortasun  estetikoa,  sormenezko  adierazpena  eta  gogoeta
kritikoa sustatu nahi dugu. Behar adinako autonomia lortu behar dute musika entzutearekin, jotzearekin eta
sortzearekin zerikusia duten jardueretan aktiboki parte hartzeko, zertan ari diren jakitun direla.

Edukiak
Teorikoak:  Etnomusikologia eta folklorea, Euskalherriko musika tresnak,  Gaur egungo musikaren historia
eta Musika eta teknologia.
Praktikoak: Musikaren interpretazioa txirula, ORFF musika tresnak eta dantzaren bidez. Kurtsoaren zehar
publikoaren aurrean ekitaldi praktikoak egingo dira.
  

ARTE ESZENIKOAK ETA DANTZA

Arte Eszenikoak eta Dantza ikasgaiak analisiak egiteko teknika batzuk eskaini behar dizkio ikasleari,
horien bitartez gauza izan dadin honako hauetaz jabetzeko: hizkuntza eszenikoak (Antzerkia eta Dantza) eta
Antzerkiaren eta Dantzaren historiak mendeetan zehar izan duen bilakaera ulertu eta interpretatzea; Arte
Eszenikoei  eta  Dantzari  begiratzen  ikastea;  haien  garrantzia  ulertzea  eta  haien  garapenean  izandako
aldaketak egiaztatzea; sormen artistikoaz ohartzea eta hura baloratzea berariazko arte baten eskura jartzen
denean  (Dantzaren  eta  Antzerkiaren  kasuan  bezala,  esate  baterako);  euskarri  sendoak  sortzea  Arte
Eszenikoek  eta  Dantzak  egindako  ibilbidea  finkatzeko,  eta,  orobat,  ikaslearen  prestakuntza  integralean,
fisikoan, estetikoan eta kulturalean lagungarri izan daitezen.

Ikaslearen prestakuntzari begira,  garrantzitsua da Arte Eszenikoek eta Dantzak izandako aldaketa
handiez ohartzea. Ikasleak ohartu behar dira legatu bat dagoela, ikusten diren formen atzean dauden ideiak
direla-eta  (koreografiak,  dantza  herrikoiak,  klasikoen  aurrekoak,  klasikoak,  garaikideak,  dekoratuak,
bozetoak, figurinak, antzerkiak eta antzezpenetarako eraikinak, testu dramatikoak, antzezpenak, etab.) Arte
Eszenikoak eta Dantza eraiki eta egiteko eta, hortaz, gizarte eta garai bat ulertzeko modu berezi bat eratu
duena; ulertu eta ikasi  behar dute, orobat,  irakasgaiaren interesa sormenaren alderdi  guztiak ulertzean
datzala, herri bakoitzak sentitzeko eta pentsatzeko daukan modu bereziaren adierazpen gisa erantsi dituen
inguruabarrengatik  aldatuz  joan  direlako  (inguruabar  historikoak,  kulturalak,  errituei  eta  ingurumenari
lotutakoak, teknikoak, estilistikoak edo sinbolikoak).   Hori guztia giltzarria da mundu garaikidea ulertzeko.
Irakasgaiak aukera ematen du, ikasleekin batera eta haien beraien esperientziaren bitartez, ohartzeko nola
garatzen diren norberaren gaitasun artistiko, sortzaile eta interpretatiboak. Horrela, irakasgaiaren alderdi
teorikoak  eta  praktikoak  ikasiko  dituzte.  Erreferente  horiek  guztiek  eta  prestakuntzak  berak,  azkenik,
gaitasuna eman behar diote ikasleari  bere lanari  erabakigarritasun handiagoarekin ekiteko, proposamen
hobeak egiteko eta interpretazio ezberdinak egiteko, izan ere, ahalmen handiagoa izanen dute eta beren
pertzepzioa,  behatzeko gaitasuna,  memorizazioa  eta  kontzentrazioa ere handituko da.  Horren ondorioz,
norberaren irudiaren hobekuntza eta nortasunaren konfigurazioa sustatuko dira.

Funtsean,  helburua  da  ikaslearen  kultur  ondarea  aberastea,  eta  hala  lehengo  kulturetako  nola



mende honetako lan,  ikuskizun eta  muntaketen edertasunaz ohar  daitezen erakustea,  izan ere,  ondare
horrek multzo bat osatzen du, haiek ere beren ondorengoei utzi behar dieten legatu bat.

Edukiak:
- Komuna
– Arte eszenikoen eginkizuna.
– Espainiaren ondarea arte eszenikoei dagokienez:kontserbazioa eta transmisioa.
– Arte eszenikoek nortasunaren garapenean duten eragina.
– Arte eszenikoek dituzten adierazpen baliabideak, hizkuntzakoak eta hizkuntzaz 

kanpokoak.

ANTZERKIA
– Antzerki moduak eta estiloak.
– Antzezteko teknikak lantzea: interpretazioa (antzezlearen tresnak, gorputz adierazpena, 

keinuen, hitzen eta erritmoaren eta musikaren bidezko adierazpena).
– Antzezteko teknikak landu eta garatzea: inprobisazioa.
– Lan kooperatiboa antzerkian: talde dinamikak.

DANTZA
– Dantza estiloak eta moduak.
– Dantzaren historia, aldaketa eta transformazio uneak.
– Dantza estiloak eta moduak: bakoitzaren interpretazioa.
– Dantzaren tekniken ikerketa eta garapena: inprobisazioa.

BESTE ARTE ESZENIKO BATZUK
– Beste arte eszeniko batzuen kontzeptua eta tipologia: dramatizazio eta antzerki izaera 

(zirkoa, opera,...).

KULTURA ZIENTIFIKOA

Hala  zientzia  nola  teknologia  nazioen  ongizatearen  oinarrizko  zutabe  dira,  eta  biak  dira
beharrezkoak herrialde batek erronka berriei ekiteko eta horietarako konponbideak aurkitzeko.

Herrialde  baten  garapen  sozial,  ekonomiko  eta  teknologikoa,  gero  eta  lehiakorragoa  eta
globalizatuagoa  den  mundu  honetan  betetzen  duen  tokia  eta,  orobat,  informazioaren  eta  ezagutzaren
gizarte  honetan  herritarrek  duten  ongizatea  zuzenean  lotuta  daude  herritarren  prestakuntza
intelektualarekin eta haien kultura zientifikoarekin.

Ukaezina da zientzia gizateriaren kultur ondarearen parte dela. Izan ere, antzinako kultura guztien
aurrerapen eta  lorpenek ezagutza  zientifikoa izan dute oinarri,  gizakiaren ahaleginaren eta  sormenaren
bidez poliki-poliki garatuz joan dena.

Zientzia, berez, gizakiaren eraikuntza teorikorik handienetako bat da; ezagutza zientifikoak gizakia
osatzen du, analizatzeko eta egia bilatzeko gaitasuna ematen dio. Egunerokotasunean, guregan zuzeneko
eragina  duten  hainbat  egoeratan  aurkitzen  gara  etengabe  (eritasunak,  elikagaien  manipulazioa  eta
produkzioa, edo aldaketa klimatikoa, esate baterako),  eta XXI.  mendeko herritarrok gai izan behar dugu
egoera horiek ulertzeko.

Kultura Zientifikoa irakasgaiak hedabideetan behin eta berriz agertzen diren hainbat kontu ulertzen
laguntzen  du,  hala  nola,  elikagai  transgenikoak,  klonazioak,  in  vitro  ernalketak,  terapia  genikoa,
transplanteak,  izoztutako  enbrioiekiko  ikerketak,  lurrikarak,  sumendien  erupzioak,  lehorteen  ondoriozko
arazoak, uholdeak, plan hidrologikoak, galtzeko arriskuan dauden animaliak, eta beste.



Kultura  Zientifikoa irakasgaia  interesgarria  da,  orobat,  metodo zientifikoa  ezagutu eta  erabiltzea
garrantzitsua delako; izan ere, metodo hori erabilgarria da bai ikerkuntzaren arloan, baita, oro har, diziplina
eta jarduera guztietan ere.   Horregatik, beharrezkoa da gizarteak oinarrizko kultura zientifikoa edukitzea,
egungo  mundua  ulertzeko  aukera  emanen  baitio.  Hau  da,  herritarren  alfabetizazio  zientifikoa  lortzea.
Horregatik, irakasgai hau bai DBHko etaparekin bai Batxilergoarekin lotzen da.

DBHko  4.  mailatik  aurrera,  Kultura  Zientifikoa  irakasgaiak  gai  orokorrei  buruzko  ezagutza
zientifikoaren oinarria ezartzen du: aurrerapen teknologikoak, osasuna, bizi kalitatea eta material berriak,
konparazio batera.

Batxilergoko 1. mailan, berriz, gai zailxeagoak landuko dira, hala nola, Lurraren eraketa eta biziaren
jatorria, genetika, aurrerapen biomedikoak, eta, azkenik, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien
gaineko eduki multzo bat.

Edukiak

LAN PROZEDURAK
– Zientzia eta sasizientzia. Metodo zientifikoa.
– Lan zientifikoa: egungo eta antzinako testuen analisia.
– Gaur egun garrantzi handiena duten gai zientifikoteknologikoen ikerketa eta azalpena.
– Pertsonen bizi kalitatea hobetu duten aurrerapen zientifikoak.
– Informazioaren eta Teknologiaren Teknologien erabilera lan tresna gisa.

UNIBERTSOA
– Unibertsoaren jatorria. Egitura eta osaera. Unibertsoari buruzko ezagutzaren bilakaera 

zientziaren garapenaren eskutik. Mugarriak.
– Izarrak. Osaera. Bilakaera motak eta faseak.
– Zulo beltzak. Zulo beltzen ezaugarriak eta haien existentziaren frogak.
– Eguzki sistema. Jatorria eta osaera. Izaki bizidunak izateko baldintzak.

AURRERAPEN TEKNOLOGIKOAK, ETA INGURUMENEAN IZAN DUTEN ERAGINA
– Gaur egungo ingurumen-arazo nagusiak: baliabideen gehiegizko ustiapena, kutsadura, 

berotegi-efektua eta berotze globala, ozonoaren galera goi-atmosferan, desertifikazioa 
eta higadura, biodibertsi-tate-galera, hondakinen kudeaketa.

– Zergati antropikoak. Epe laburrerako, ertainerako eta luzerako ondorioak. Prebentzioa, 
eta izan litezkeen konponbideak.

– Hondakinak kudeatzeko dauden metodo iraunkorren azterketa.

– Energia-iturri berriak.

BIZI KALITATEA
– Osasuna eta gaixotasuna. Gaixotasun kontzeptuaren bilakaera.
– Gaixotasunen sailkapena, zenbait irizpideren arabera.
– Gaixotasun nagusiak. Ezaugarriak. Prebentzioa.
– Bizimodu osasungarriak. Osasunarentzat kaltegarriak diren ohiturak.

MATERIAL BERRIAK
– Giza-bizitzaren arlo guztietan erabili diren materialen bilakaera historikoa.
– Lehengaiak: materialak lortzea, eraldatzea eta prestatzea. Gizartean eta ingurumenean 

duten eragina.



– Material berriak. Aplikazioak.

KULTURA KLASIKOA

Kultura  Klasikoa  irakasgaiaren  helburua  da  ikasleari  ezaupide  orokor  batzuk  ematea  greziar  eta
latindar zibilizazioaren gainean (hango literatura,  artea, filosofia,  zientzia eta hizkuntzalaritza),  zibilizazio
horiek  aztertuz  ohar  daitezen  haietako  ezaugarri  askok  bizirik  dirautela  eta  eragina  izan  dutela
mendebaldeko  kulturan;  horrela,  ikasleak  hobeki  ulertuko  du  zeintzuk  diren  bere  kultur  identitatearen
osagaiak eta identitate hori finkatzen duten adierazpenak.

Helburuetako bat da, Kultura Klasikoaren bitartez, ikasleari gogoeta eta analisia eginaraztea gure
kulturaren  errealitate  adierazgarrienen  azpian  dauden  oinarriei  buruz,  errealitate  horiek  eta  legatu
klasikotzat hartzen dugunaren zenbait ezaugarri aurrez aurre jar ditzaten eta batzuen eta besteen arteko
lotura-harremanak ezar ditzaten.

Planteamendu horrekin bat, irakasgaiaren oinarrizko curriculumak eduki tematiko sail bat dauka bi
esparrutan zatituta: hizkuntza esparrua eta hizkuntzaz kanpoko esparrua. Bi esparru horiek, ezberdinak izan
arren, harreman handiak dituzte elkarren artean.

Hizkuntza esparrua, batez ere, hizkuntza klasikoen eta gaur egun mintzatzen diren hizkuntza askoren
artean  dauden  ahaidetasun-harremanak  aztertzera  bideratzen  da.  Horretarako,  hizkuntza-familia
kontzeptutik abiatzen da, hizkuntzaren hainbat mailatan ezaugarri komunak dituzten hizkuntzen multzo gisa
ulertuta, gero arreta nagusia hizkuntza indoeuroparren familian jartzeko, izan ere, greziera eta latina familia
horretakoak dira, eta horietatik sortu dira hizkuntza moderno gehienak. Hizkuntza-familia horren jatorria
eta bilakaera aztertzearekin batera, bilakaera hori gertatzen den esparru geografikoa ere azaldu beharra
dago,  ezinbestean.  Bestalde, horri  dagokionez,  idazkeraren jatorriari  eta bilakaerari  buruzko ibilbide bat
sartu da esparru horren barrenean, baita dauden idazkera sistemen deskribapena ere. Azkenik,  bereziki
aztertuko da grezierak eta latinak hizkuntza modernoak sortzeko izan duten ezinbesteko garrantzia: greziera,
hizkuntza zientifikoaren lexikoa eratzeko orduan haren erro asko oinarri hartu direlako; eta latina, hizkuntza
horretatik datozelako zuzenean hizkuntza erromaniko guztiak. Irakasgaiaren esparru honen azken helburua
da ikasleari aukera ematea hizkuntzaren beraren ulermenean eta erabileran sakontzeko, hizkuntza funtsezko
elementua baita komunikatzeko eta ezaupideak eskuratzeko.

Proposatzen  diren  gainerako  eduki  multzoak  (geografia,  historia,  erlijioa,  artea,  gizartea  eta
eguneroko bizitza, literatura eta gaurdainoko bizirautea) hizkuntzaz kanpoko esparruan kokatzen dira, eta
horien guztien helburua da ikasleari hastapen batzuk ematea greziar eta latindar kultura ezagut dezan, eta,
horiek ikasiz, gure zibilizazioaren kanon artistiko eta kultur eredu asko eta asko aztertu eta uler ditzan.

Azterketa horren oinarriak sendotzeko, egoki kokatu behar dira denboran eta espazioan greziar eta
erromatar zibilizazioaren historiaren gertakari nagusiak, kontuan harturik, batetik, Greziaren eta Erromaren
historia oinarrizkoa ezagutu gabe ezinezkoa dela ezagutzea gaur egun mendebaldeko zibilizazioa deitzen
dugun horren jatorria, eta bestetik, testuinguru historiko hori nahitaez lotuta dagoela hura gertatu zeneko
eremu geografikoarekin.

Greziako eta Erromako erlijioa aztertzean, garrantzi handia ematen zaio mitologiari, haren eragina
ezinbestekoa  izan  delako  mendebaldeko  irudi-multzoa  osatzeko  orduan;  bestetik,  erlijio  ofizialaren
adierazpen nagusietan ere arreta berezia jarriko da, honako hauetan, konparazio batera: zenbait jainkoren
omenezko jokoak, gero izan duten eraginagatik, batez ere Olinpian Zeusen omenez egiten zirenak, baina
baita ere Dionisosen omenezko jaialdiak, tragediaren jatorriari lotuak baitaude, edo Panateneas handiak,
Partenonaren frisoetan betiko gelditu direnak.



Arreta berezia emanen zaie, orobat, greziar eta erromatar zibilizazioek utzi dizkiguten adierazpen
artistikoei, neurri handi batean gaur egungo produkzio askoren eredu eta jatorri direlako; horien artean,
aipatzekoak  dira  arte  plastikoetakoak,  eta,  zehazki,  eskultura  eta  arkitektura,  horien  hondarrak  bizirik
baitaude oraindik gure ondare historikoan; baita literaturakoak ere, haien genero sailkapenak gure literatur
tradizioa baldintzatu baitu, egile haiek erabilitako literatur baliabide eta topikoek baldintzatu duten bezala.

 eta gizarteko kideen arteko liskarren ondoriozko borroka, elementu horiek guztiak ezagututa hobeki
ulertuko baitira garai guztietako giza jardueraren azpian dauden elementuak, zein testuinguru historikotan
gertatzen diren gorabehera.

Aurreko guztiaren bukaera gisa, eduki multzo bat erreserbatu da aztertzeko nola iraun duen legatu
klasikoak gaur arte. Horren bidez, zehatzago analizatu nahi dira gure kulturaren erreferente izaten segitzen
duten herentzia klasikoaren hainbat elementu.

Edukiak:

GEOGRAFIA

– Greziar eta erromatar zibilizazioaren esparru geografikoa.

HISTORIA
– Greziako eta Erromako historiaren etapak.
– Gizartearen antolaketa. Emakumearen zeregina.
– Iberiar penintsularen erromanizazioa.

ERLIJIOA ETA MITOLOGIA
– Mitoak, jainkoak eta heroiak.
– Greziako eta Erromako mitoak artean, literaturan, musikan eta irudietan.
– Jaialdi erlijiosoak. Joko olinpiarrak.

ARTEA
– Arte klasikoaren oinarriak.
– Greziako eta Erromako artearen etapak.
– Arkitektura.
– Eskultura.
– Erromatarren ondarea Hispanian.

LITERATURA
– Literatura generoak.
– Epika.
– Lirika.
– Antzerkia.

HIZKUNTZA/LEXIKOA
– Idazkera sistemak.
– Alfabetoa.
– Hizkuntza-familiak. Hizkuntza indoeuroparra.
– Hizkuntza erromanikoak.
– Ondare-hitzak, kultismoak, sasikultismoak eta latinismoak: aurrizkiak eta atzizkiak.
– Helenismoak.
– Latinetik gaztelaniara bitarteko bilakaeraren oinarrizko arauak.



GAURDAINOKO BIZIRAUTEA
– Europaren erromanizazioa.
– Mitoak literaturan eta artean.
– Erromanizazioaren aztarna materialak Espainian.
– Erromaren presentzia Nafarroan.
– Literatur topikoak eta gaiak.

FILOSOFIA

Filosofia  irakasgaiaren  helmuga  da  ikaslea  pentsatzeko  eta  ulertzeko  gauza  izatea,  gainerako
irakasgaietan ikasitako alor zehatzetik abstrakzioa eginez arrazoibidez, Filosofia berariaz ezaugarritzen duen
horretara  biltzeko,  hau da,  gogoetatzeko,  arrazoitzeko,  kritikatzeko eta  argudiatzeko,  galderak egiteko –
berezko duen modu errotikakoa eta hondarrekoa erabiliz giza– bizipenaren osotasunari dagozkion arazoen
gainean, hori  guztia  alde batera utzi  gabe norbanakoa nahiz  gizartea  eraldatzeko eta aldatzeko daukan
ahalmena.

Filosofia galdetzeko eta jakiteko modu berezia da, erran nahi baita, gure inguruko errealitatea eta
bizi gaituzten inguruabarrak, garen bezalakoak izanarazten eta konpreniarazten gaituzten horiek, ulertzeko
eta beraiei buru emateko manera bat.

Horregatik, Filosofia irakasgaiaren xede nagusia da ikasleak bere burua eta bere mundua ulertzea,
eta horretarako tresna kognitibo praktiko nahiz teorikoak ematea. Maila teorikoan, ikasleak jakinen du zein
diren auzi handiei erantzuna ematen saiatzen diren galdera handiak, kontzeptu espezializatuak eta teoriak.

Bere alderdi praktikoan, irakasgaia zenbait tresnaren hornitzailea da, hala nola jarrera kritiko eta
gogoetazkoa,  ikasleari  zorrozki  aztertu  eta  nabarmendu  ez  diren  ideiak  ez  onartzen  erakusten  diona;
funtsez,  koherentziaz  eta  modu  beregainean  pentsatzen,  arrazoitzen  eta  argudiatzen  ikastea;
elkarrizketarako eta konbentzitzeko ahalmen diskurtsiboa, pentsamendu bakar eta dogmatikoa saihestuz;
begien bistakoa eta arbitrarioa, funtsezkoa eta ez-funtsezkoa bereizteko gaitasuna; bere gaitasun estetikoen
kudeaketa sortzailea, edo, arrazoibide moral eta politiko beregaina, koherentea eta oinarritua, eta, azken
batez, Filosofiaren gaitasuna baloratzea berrikuntzarako eta eraldaketarako tresna gisa, duela 2.500 urte
baino  gehiagotik  hona.  Hori  guztia  bere  jatorrizko  jaidurara  biltzen  da,  alegia,  jakintzararenganako
maitasuna, eta hori filosofatuz egina. Horra irakasgai honek ikasleari txertatu behar dion ideia eta jarrera,
abiaburua baita.

Hori  guztia  kontuan harturik eta bere izaera zeharkako, teoriko eta praktikoaren ondorioz,  horri
esker jakintza, gaitasun eta balio askotarikoak ikuspegi orokor batean bateratzeko ahalmena baitu, Filosofia
irakasgaiak posible  egiten du Europako hezkuntzaren esparruan ikaskuntza  etengaberako proposatutako
funtsezko  gaitasunetan  adierazitako  itxaropen  gehienak  lantzea  eta  erdiestea.  Konparaziorako,  jarraian
adierazten dira irakasgaiak maila eta etapa guztietan, edukiak egituratzeko ezarritako multzoetan, garatzen
dituen gaitasunetako batzuk.

Hizkuntzaren filosofia, logika, erretorika eta argudiatzea erabiliz, pentsamenduaren eta sentipenen
adierazpena eta interpretazioa hezten da, hizkuntza erabiliz norberaren jokabidea eta gizarte harremanak
arautzeko, eta arrazoibide logikoa eta pentsamenduak berezko dituen prozesuak (analisia, sintesia, erlazioa,
asoziazioa etab.) erabiliz arazoak konpontzeko eta komunikaziorako mintzaira desberdinak ezagutzeko, eta
gisa  horretara  gaitasun  kritikoa  garatzeko,  mamia  eta  azala  bereizten  dituena.  Orobat,  metafisikak,
ezagutzaren  teoriak  eta  zientziaren  eta  naturaren  filosofiak  ahalbidetzen  dute  ikasleak  norberaren
ezagutzan  eta  ingurunearen  ulermenean  sakontzea,  eta  posible  egiten  dute  gertaerak  interpretatzeko
gaitasuna, haien eragileak aztertuz, ondorioak iragarriz eta modu kritikoan aztertuz errealitatea eraldatzeko



gauza diren faktoreak.

Maila  praktikoan,  etikaren  eta  filosofia  politikoaren  ikaskuntzak  norbanakoaren,  kulturaren  eta
gizartearen  errealitatearen  ulermena  garatzen  du,  filosofiaren  gaitasun  arautzaile  eta  eraldatzailearen
eskutik, arrazoibide kritiko eta elkarrizketara irekiak egiten utziz eta balio unibertsalekiko eta partaidetza
aktiboarekiko errespetua sustatuz bizi demokratikoan. Estetikaren ikasketetatik abiatuta, kultur gaitasunak
eskuratzen dira, hala nola adierazpen askatasunarekiko eta kultur dibertsitatearekiko errespetua.

Azkenik, irakasgaiak, oro har, ikaslea akuilatu behar du ikasten ikasteko, gaitasun hori jakintzari jakin
nahi hutsagatik izan behar zaion maitasunaren oinarrian baitago. Horra Filosofiak, beste inongo irakasgaitan
ez bezala, haragitzen duen xedea, ekimen pertsonalak esperimentatzeko eta sortzeko, biziari buru emateko
eta, finean, pertsona gisa hazteko euskarri.

Edukiak:

FILOSOFIA
– Zer den, noiz eta zergatik sortzen den.
– Aurreneko galdera eta erantzun presokratikoak, azalpen mitologikotik aldentzea eta 

kontrastatzea.
– K. aurreko V. mendeko aldaketa antropologikoa, Sokrates eta sofistak: gizakiarenganako

interesa.
– Filosofiaren funtzioak.
– Arrazoitze eta adierazpen filosofikoaren lehen urratsak. Zer da filosofikoki pentsatzea? 

Arrazoitzea, argudiatzea, aztertzea, kritikatzea, aurkitzea, aurresuposizioak berrikustea.
– Filosofatzen ikasteko teknikak eta prozedurak: argudiatze filosofikoa.

IDENTITATE PERTSONALA
– Nortasuna.
– Nortasunaren teoria psikologikoak: konduktismoa, kognitibismoa eta psikologia 

humanistikoa.
– Nortasun pertsonalaren garapenaren etapak.
– Inkontzientea. Psikoanalisia.
– Herentzia genetikoa eta ikasitakoa. Herentzia genetikoa eta ikaskuntza.
– Motibazioak, emozioak eta sentimenduak.
– Motibazioa.
– Beharren sailkapena H. A. Murrayren arabera.
– Motibazioari buruzko teoria humanistikoa, A.
– Maslow-rena.
– Pertsonaren alde afektiboa: emozioak eta sentimenduak.
– Gorputzaren eginkizuna afektibitatearen adierazpenean.
– Autoerrealizazioa.
– Motibazioaren eta emozioen arteko erlazioa.
– Emozioen erregulazio arrazionala: autokontrola eta adimen emozionala.
– Giza kondizioa filosofiaren ikuspegitik.
– Gizakiari buruzko gogoeta Filosofiaren jatorrian: arimaren teoria Platonen arabera eta 

Aristotelesen arabera.
– Introspekzioaren garrantzia norberaren ezagutzarako.
– San Agustin.



SOZIALIZAZIOA
– Kultura eta gizartea.
– Kultura, gizartea eta zibilizazioa.
– Kulturaren elementuak.
– Sozializatze prozesua.
– Erlatibismo kulturala eta etnozentrismoa.
– Estatua izan beharra. Gizartearen eta Estatuaren jatorriari buruzko teoriak.
– Komunikazioaren gizartearen ezaugarriak. Teknologiaren eragin soziala.

PENTSAMENDUA
– Arrazoia eta zentzumenak.
– Iritziaren eta jakintzaren arteko desberdintasuna.
– Giza arrazoiaren eta zentzumenen funtzionamendua eta ezaugarriak.
– Arrazionaltasun teorikoa eta praktikoa.
– Arrazoitze deduktiboa.
– Abstrakziorako gaitasuna.
– Zer ezagutu dezakegu? Jarrera filosofiko zenbait.
– Egiaren zenbait kontzepzio desberdin.
– Egia, korrespondentzia edo egokitzapena.
– Ikuspegi pragmatikoa.
– Egia perspektiba gisa.
– Egia kontsentsu gisa.

ERREALITATEA ETA METAFISIKA
– Errealitatearen arazoa. Existentziaren izaera eta zentzua.
– Metafisika eta galdetzeko modu erradikala: zer da existitzea?
– Natura edo physis-a.
– Munduaren jatorriari (arché-a) eta sorrerari buruzko galdera metafisikoa.
– –Unibertsoaren ordena eta helburua.
– Kaosaren teoriaren inplikazio filosofikoak.
– Existentziaren zentzuaz galdetzea.
– Biziari buruzko teoria filosofikoak.

TRANSFORMAZIOA
– Askatasuna.
– Askatasunaren esanahia.
– Askatasun negatiboa eta askatasun positiboa.
– Aukeramena.
– Determinismo biologikoa eta gizakien askatasunerakoaukera. Askatasun absolutuaren 

edo baldintzatuaren arazoari buruzko jarrera filosofiko batzuk.
– Sormena.
– Zer den Estetika.
– Irudimena, funtzioak eta ezaugarriak.
– Sormena, zertarako? Ezaugarriak.
– Sormen-prozesuaren faseak.
– Sormena garatzeko teknikak.
– Pertsona sortzailearen psikologia.


