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Lanbide-modulu guztiak 

Haste-data:  2018ko irailaren 10a  Aurkezte-data: 2018ko irailaren 11 

Iraupena: 12 saio (10 ordu) Taldeak: banakako 3-4  talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

1. erronka 

IKASLEA 
AIRBUS 
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Ikasleentzako jarraibideak: 
 

Gogoratzen dituzue txikitan egiten genituen paperezko hegazkinak?  

Zuen erronka Airbus hegazkin bat eraikitzea izango da. 

Irakasleek emandako materialarekin Airbus bat egingo duzue; horretarako, diseinua, tamaina, 

jaurtiketa era, hegaldiaren arteko distantzia eta ingurumena kontuan hartuko dituzue. 

 

Helburuak hauek dira: 
● Arazo-ebaki prozesua bizi izatea.  

● Arazo-ebazpenaren prozesuen urratsak ezagutzea. 

● Talde-lana ikasteko tresna gisa ikustea. 

● Kontzeptu hauek lantzea: diseinua, tamaina, jaurtiketa, hegaldia eta  ingurumena. 

 

 Baliabideak 
✓ Partaide bakoitzeko: 

 folio bat   

 bolaluma 

✓ Talde bakoitzeko: 

 kartoi mehe bat  

 zelo-biribilkia 

 sei lastotxo  

 artaziak  

 diseinurako erabilitako orria  

1. Egin beharreko lanak 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA / 

TALDEA 

DATA 

 Talde-kontratua egitea.   

 Ignazioren taldea teknika lantzea.    

 Folio birakaria teknika erabiltzea.   

 Prototipoak aztertzea.   

 Azken prototipoak aztertzea.     

 Errubrikak lantzea.   

ERRONKA 
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2. Ebaluazio-irizpideak 

 

✓ Ikasleek egindako errubriketan oinarritutako konpetentzia  teknikoen irizpideak  
• hegalaldia (% 8) 
• diseinu berritzailea  (% 8) 
• tamaina (zenbat eta handiagoa, hobeto) (% 8) 
• jaurtitzeko era (% 8) 

• ingurunea (zenbat eta baliabide gutxiago, hobeto) (% 8) 
✓ Zehar-konpetentzien irizpideak: 

• lanen prozesua 
• taldeak hartutako konpromisoak 
• aurkezpena 

 

 Kalifikazioa: 
• % 40: konpetentzia  teknikoak  
• % 30: zehar-konpetentziak  
• % 30: taldeko auto-ebaluazioaren nota  

 
 

 
 

3. Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

Programak Programak    

08:55-
09:50 

Programak Programak    

10:15-
11:10 

Programak Programak    

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 
   

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

   

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
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EGUTEGIA 

 

2018: iraila 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 
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Lanbide-modulu guztiak 

Haste-data:  2018ko irailaren 10a  Aurkezte-data: 2018ko irailaren 11 

Iraupena: 12 saio (10 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

1. erronka 

IRAKASLEA 
AIRBUS 
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Irakasleentzako jarraibideak: 
 

Ikasleen erronka Airbus hegazkin bat eraikitzea izango da. 

Ikasleek Airbus bat egingo dute, irakasleek banatu dieten materialarekin; horretarako, diseinua, 

tamaina, jaurtitzeko era, hegaldiaren arteko distantzia eta ingurumena kontuan hartuko dituzte. 

 

Helburuak hauek dira: 
● Ikasleek arazo-ebaki prozesua bizi izatea.  

● Arazo-ebazpenaren prozesuen urratsak ezagutzea. 

● Talde-lana ikasteko tresna gisa ikustea. 

● Kontzeptu hauek lantzea: diseinua, tamaina, jaurtiketa, hegaldia eta  ingurumena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Baliabideak 
✓ Partaide bakoitzeko: 

 folio bat    

 bolaluma 

✓ Talde bakoitzeko: 

 kartoi mehe bat  

 zelo-biribilkia 

 sei lastotxo  

 artaziak  

 diseinurako erabilitako orria  

 

Taldea sortzea eta martxan jartzea 

Aurreikusitako iraupena: 15 min Benetako iraupena:  
 

Koloreak  izeneko dinamikaren bidez, taldeak sortuko dira. Begiratu Erremintak izeneko dokumentua. 
Taldeak talde-kontratua bete eta haren izena erabakiko du. Ignazioren taldea dinamika erabiliko da.  
Rol hauek banatuko dira:  

● idazkaria  
● materialaren eta beste talde batzuekiko erlazioaren arduraduna 
● denbora-kontrolatzailea 

 

1. Erronka aurkeztea eta identifikatzea        

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Ikasleen erronka hauxe izango da: Airbus hegazkin bat eraikitzea. Airbus erronka izeneko bideoak Airbusaren 
ezaugarriak azalduko ditu. 
 
 

ERRONKA 
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2. Arazotik erronkara: onurak aztertzea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

 Bideoa berriz ikusi eta gero,   “1-2-4” dinamika  egingo dute,  erronkak zer eskatzen duen jakiteko.   

a) 1:  Taldekide bakoitzak erronkak zer eskatzen duen zehaztuko du. Prestatze-denbora: 2 min 

b) 2:  Bikoteka bateratuko da bakoitzak zer ulertu duen. Prestatze-denbora: 3 min 

c) 4:  Launaka bateratuko da bikoteak zer ulertu duen. Prestatze-denbora: 5 min 

Ikasgelan, talde handian,  erronkaren alderdi guztiak zehaztuko dituzte: 
 

 Tamaina: zenbat eta handiagoa, hobeto. 
 Diseinua: forma berritzailea, eraikuntzako sendotasuna, kolorea… 
 Hegalaldiaren distantzia. 
 Ingurune-babesa: eraikuntzako materiala eta mota. 
 Jaurtiketa era ez dugu ahaztu behar. 

 
Zehaztasun hauek izan behar dituzte kontuan:  

 Airbusa epe jakin batean prestatuta egon behar da. 
 Taldekide bakoitzak airbus bat diseinatuko du eta taldeak  horietako bat hautatuko du, arrazoiak 

azalduta. 
 Materialak erakutsiko dira, baina ez dira banatuko. 

o Partaide bakoitzeko: 
 folio bat    
 boligrafo bat 

o Talde bakoitzeko: 
 kartoi mehe bat  
 zelo-biribilkia 
 sei lastotxo  
 artaziak  
 diseinurako erabilitako orria 

 
Irakasleek  erronka emango diete ikasleei,   eta denbora utziko  diete irakurtzeko. Taldeek, arazoen-egoera 

erronka bihurtu eta gero,   errubrika landuko  dute.  

Talde bakoitzak Airbusa nolakoa izango den pentsatuko du, errubrika-tauletako parametroen arabera.  
Adibidez, errubrikak  3 maila izango balitu, zer distantzia bete beharko luke luzeenak? Eta ertainak? Eta 
txarrenak? Modu berean, errubrikak 5 maila izango balitu, zer distantzia izango litzateke  bikaina? Eta ona?  
Zer desberdintasun dago onaren  eta bikainaren artean? 
Taldeek 3 mailako errubrika landu behar dute ezaugarri guztiak bateratzeko. Taldearen  Airbusaren 
ezaugarriek lotuta egon behar dute errubrikarekin. Folio birakaria  dinamika erabiliko dugu. 
 

3. Parametroak zehaztea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Erronka honetan, ikasleek zer ikaskizun egon daitekeen pentsatuko dute, zer ikasi behar duten konturatu 
daitezen. Horretarako, galdera hau egingo diegu: “Zer jakin behar duzue, erronka arrakastatsua  izan dadin?” 
Taldeek buru-mapa egin behar dute.  



 

2. IHK3/ 1. erronka:  Airbus 
Irakaslea 

8 

 

Talde handiak (talde guztia) jakin beharreko alderdi guztiak bateratuko  ditu. Guztien artean, buru-mapa 
egingo dute eta alderdiren bat  (parametroen ebaluazio-irizpideak, zehar-konpetentziak…) aipatu ezik, 
irakasleek aipatuko dute. Gure parametroak hauek  izango dira: 
 

● tamaina 

● diseinua  

● jaurtiketa 

● hegaldiaren distantzia  

● ingurumena 
 

Parametro bakoitza hobetzeak azken emaitza ere hobetzen du. 
 
 
 

4. Informazioa lortzea eta antolatzea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Informazioa Internetetik edo txikitako esperientziatik atera dezakete. Taldeko idazkaria edo beste taldeetako 
arduraduna, noizean behin, beste taldeetara joango da informazioa jasotzeko. Ez dugu ahaztu behar 
elkarlaneko ikaskuntza dela, ez lehiarako ikaskuntza. 

 

5. Proposamenak sortzea  

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Taldekide bakoitzak lortutako informazioarekin paperezko bozeto bat egin behar du. Taldekideek zirriborro 

izeneko metodologia erabiliko dute. Pauso hauek  emango dituzte:   

1. Orri zuria hiru zatitan banatuko dute. 

2. Lehen zatian,  bost zirriborro txiki egingo dituzte. 

3. Bigarren zatian, beste bost zirriborro egingo dituzte, hegazkin-ideia buruan dutela.  
4. Hirugarren zatian, laburki ikusi ondoren, egin litezkeen Airbusaren diseinuak marraztuko dituzte 

(gutxienez, diseinu bat). 
 
Taldean proposamenak bateratuko  dira eta bozeto guztien abantailak eta desabantailak aztertuko dira. 

 

6. Proposamena aurkeztea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Taldeek aukeratutako bozetoa klaseari aurkeztuko diote haren alde onak azaltzeko. 

 

7. Proposamena aukeratzea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Talde bakoitzean, bozeto guztien artean onena aukeratu beharko dute. Bozetoak ezaugarri aproposenak izan 
behar ditu Airbus onena izateko. 
Sei kapela dinamika erabiliko dute. Kapelen koloreak hauek izango dira:  



 

2. IHK3/ 1. erronka:  Airbus 
Irakaslea 

9 

 

● Beltza: desabantaila potentzialak, ahultasunak eta proposamenaren zailtasunak zerrendatzen ditu. 

● Horia: indar potentzialak, alde onak eta proposamen-balioak zerrendatzen ditu.  

● Gorria: proposamen horren aurrean nola sentitzen zaren adierazten du.  

● Urdina: erabakiak hartzen laguntzen du. 
 
 

8. Jarduerak antolatzea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Zer urrats egingo dugun, zein ordenatan, eginbeharren banaketa, denboraren kontrola eta kalitatea. 

 
 

9. Jarduerak egikaritzea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

Helburua Airbus bat eraikitzea da. Taldeek planifikatutakoari jarraitu behar diote eta, martxan, hobetzekoa 
zuzenduko dute. Lana hasi egiten da.  
 
 

 
 
 

10. Emaitzak aurkeztea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 
 

Talde bakoitzak bere Airbusa aldeztuko du: nola hartu dituzten erabakiak, nola eraiki duten, zein diren alde 

onak… 

Korridorean, talde bakoitzak bere Airbusa jaurtiko du, hegaldiaren distantzia neurtzeko.  

 

 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA / 

TALDEA 

DATA 

 Talde-kontratua egitea.   

 Ignazioren taldea dinamika lantzea.   

 Folio birakaria dinamika lantzea.   

 Prototipoak aztertzea.   

 Azken prototipoak aztertzea.   

 Errubrikak lantzea.   
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11. Ebaluazio-irizpideak zehaztea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  
 

✓ Ikasleek egindako errubriketan oinarritutako konpetentzia teknikoen irizpideak  
• hegalaldia: % 8 
• diseinu berritzailea: % 8 
• tamaina (zenbat eta handiagoa, hobeto): % 8 
• jaurtitzeko era: % 8 
• ingurunearekiko begirunea (zenbat eta baliabide gutxiago, hobeto): % 8 

 

✓ Zehar-konpetentzien irizpideak: 
• lanen prozesua 
• taldeak hartutako konpromisoak 
• aurkezpena 

 
 Kalifikazioa: 

• konpetentzia  teknikoak: % 40 
• zehar-konpetentziak: % 30 
• taldearen auto-ebaluazioaren nota: % 30  

 

12. Erronkari amaiera ematea 

Aurreikusitako iraupena: 30 min Benetako iraupena:  

 

Ikasleak: 

 Zer gustatzen zaizu gehien? Zergatik? 

 Zer gustatzen zaizu gutxien? Zergatik? 

 Zer ikasi duzue? Zein mementotan? 

 Zer aldatuko zenuke erronkan?  

 Zer hobetuko zenuke irakaslearen  lanean? 

       Irakasleak: 

 Erakargarria izan da erronka nire ikasleentzat?  

 Erronka erakargarria izan da irakasleentzat?  

 Ikasleek zerbait interesgarri eta erabilgarri ikasi dute?  
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     Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA 

08:00-
08:55 

Programak Programak 

08:55-
09:50 

Programak Programak 

10:15-
11:10 

Programak Programak 

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
 

 

 
 

 

EGUTEGIA 

 

2018: iraila 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 
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IRIZPIDEAK MAILAK (Txarrenetik onenera) 

Tamaina  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Diseinua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Distantzia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ingurumena  
 
 
 
 
 
 
 

  

Jaurtiketa  
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A) Bakarka  

Lan-taldearen abantailak: 

 

 

 

 

 

B) Talde txikitan 

 Taldearen bateratze-lanean agertu diren abantailak:   

 

 

 

 

 

C) Talde handian  

Taldeen bateratze-lanean agertu diren abantailak: 
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Lanbide-moduluak: 

0792.  Erabilera publikoko jarduerak 
0790.  Ingurumen-hezkuntzako teknikak 
0787.  Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak  
E200.  Ingeles teknikoa 
0791.  Ingurumen-hezkuntzako programak 
0796.  Enpresa eta ekimen sortzailea 

Haste-data: 2018ko irailaren 12a  Aurkezte-data: 2018ko urriaren 14a 

Iraupena: 18  saio  (16,5 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

2. erronka 

IKASLEA 
Non sartu naiz? 
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Talde bakoitzak 2. mailako ingurumen-hezkuntza eta -kontrolaren moduluen edukiak eta  lanbide irteerak 
zerrendatuko ditu.  Horretarako, horman egingo duzue mural bat, klasean aurkezteko. Eusko Jaurlaritzak 
argitaratutako OCDren laguntzaz (Oinarrizko Curriculum Diseinua)  laburpen erraza eta argia  landuko duzue. 
Demagun zikloari buruz ezer ez dakien lagun bati azalduko diozuela. 
 
 

Helburuak, ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta zehar-
konpetentziak 

 
Kokapen-erronka honek hiru helburu orokor ditu: 

 Erronka-kontzeptua pausorik pauso sartzea eta  ETHAZI dinamikara ohitzea. 

 Zehar-konpetentziak errubriken bidez nola ebaluatzen diren  ulertzea. 

 2. mailako hainbat moduluren edukietan  sakontzea. 

Horregatik, nahiz eta erakusketa prozedurazko, kontzeptuzko  eta jarrerazko edukietan oinarrituta dagoen, 
helburua da hainbat modulutan zehar-konpetentziak matrizearen bidez nola ebaluatzen diren ezagutzea eta  
ulertzea. Hurrengo erronketan,  konpetentzia teknikoko  ebaluazio-matrizea jorratuko dugu.  
 

ZEHAR-KONPETENTZIAK 

Honako hauek landuko ditugu: 
 

 Autonomia 

X Inplikazioa 

X Ahozko komunikazioa 

 Antolaketa eta dinamika 

X Lanen kalitatea 

X Lan-taldea eta  arazoen ebazpena 

 Erabakiak hartzea 

 Informazioaren  trataera 

 
 
 
 
 
 

 

 

ERRONKA 
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1. Egin beharreko lanak 

 

Mural baten bidez, zikloari buruz ezer ez dakien lagun bati ondo azaltzea da helburua.  Talde bakoitzak 

eginbeharrak   antolatu behar ditu; gero, arduraduna nor izango den aukeratzea; eta, amaitzeko, data 

zehaztea. 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA 

BANAKAKOA 

TALDEKA 

DATA 

 Erabiliko dugun materiala zerrendatzea.   

 Muraleko egitura sortzea.   

 Aurkezpenak antolatzea.    

 Ahozko azalpena egitea.   
 
 

2. Ebaluazio-irizpideak 

 
Hauek dira: 

 Inplikazioa: % 30 

 ahozko komunikabidea (taldeka): % 30 

 lanen kalitatea: % 10 

 lan-taldea eta  arazoen ebazpena: % 30 

 
Zehar-konpetentziak PowerPointen sartutako gaitasunak dira. Ikasturte honetan, zenbait mota landuko 
ditugu: pertsonalak, komunikazioa, elkarlanekoa eta digitala. Eskema honela geratuko da: 
 

Pertsonalak 
Autonomia 

Inplikazioa 

Komunikazioa 

Ahozko komunikazioa 

Antolaketa eta dinamika 

Lanen kalitatea 

Elkarlanekoa 
Lantaldea eta  arazoen ebazpena 

Erabakiak hartzea 

Digitala Informazioaren  trataera 

 
 
Inkestak: alde batetik, taldeko  ikasle  guztien  artean,  Talde autoebaluazioa izeneko inkesta beteko du; 
beste alde batetik,  ikasleek, banaka,  Autoebaluazio pertsonala eta taldekideak izeneko inkesta beteko 
dute. Taldeak bere buruari ipiniko dio nota, eta taldekideek, taldekide bakoitzari, modu pribatuan.  Nota 
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horiek ez dute  izango eraginik azkeneko notan. Inkesta horien notak eta erantzunak isilpekoak izango dira 
eta erronkan sartuta dauden irakasleek bakarrik ikusiko dituzte.  
 
 

3. Baliabideak 

 
Hauek dira: 

 OCD (Oinarrizko Curriculum Diseinua)     
 koloreetako arkatz markatzaileak  
 ordenagailua 

 

4. Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

  
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

08:55-
09:50 

  
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

10:15-
11:10 

  
Ingurumen-

arazoak 
Teknikak 

Erabilera 
Publikoa  

11:10-
12:05 

  EES Teknikak 
Erabilera 
Publikoa 

12:20-
13:10 

  EES 
Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

13:10-
14:00 

  EES 
Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

 

 

 
EGUTEGIA 

 

2018: iraila  

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

 



Ingurumen-hezkuntza eta -kontrola, bai baina ...



Erronkaren planteamendua

▶

▶

▶



Erronkaren planteamendua



Erronkaren planteamendua



Erronkaren planteamendua

Hauxe, bai!!!!



Erronkaren planteamendua



Erronkaren planteamendua



Erronkaren planteamendua



Erronkaren planteamendua

▶ Etxean beti erreziklatzen duzue.



Erronkaren planteamendua

▶ Ez duzue inoiz uzten argirik piztuta? Bai, ezta?



Erronkaren planteamendua

Gakoa da zikloari buruz 

ezer ez dakien lagun 

bati ondo azaltzea.  



Erronkaren planteamendua

Programak Edukiak Teknikak

Lanbide-irteerak

Giza jarduerak

Ingurumen-

hezkuntza eta    

-kontrola



Erronken emaitzak



Ebaluazioa

★

★

o

o

o

o

★



Errubrika
 

GAITASUNAK 

Lan handia 
aurretik 

 

Lan gehiago egin 
behar da 

 

Lan egokia 
 

 

Lan ona 
 

 

Lan oso ona 
 

 

Lan bikaina 
 

 

K
O

M
U

N
IK

A
ZI

O
A

 

Ahozko 
komunikazioa  

(bakarka) 
(ahozko 

aurkezpena) 

Argi ikusten da 
aurkezpena ez 
duela  landu. 

Erronken edukiak 

zailtasunez 
azaltzen ditu. 

Ahozko adierazpena 
oso bakuna da. Ez du 

lortzen entzuleek 
erakartzea, ezta 

aurkezpen-edukia 
azaltzea  ere 

Ahozko 

adierazpena ez da 
txarra, baina 
hobeto egin 

dezake. Edukia 

zuzena da. Ez du 
entzuleen arreta 

erakartzen. 

Ahozko 

adierazpena 
egokia da. 

Entzuleen arreta 
erakartzen du. 

Bere jarrera oso 
dinamikoa da. 

Ahozko 
adierazpena arina 

da. Entzuleen 
arreta erakartzen 

du denboran. 
Begiz begiko 

harremana 
mantentzen du. 

Edukia oso 
interesgarria da. 

Ahozko adierazpena 

aberatsa eta arina da. 
Entzuleen arreta erraz 

erakartzen du denboran. 
Begiz begiko harremana 

mantentzen du. Edukia 
oso interesgarria da. 

Antolaketa eta 
dinamika 

(taldeka) (ahozko 

aurkezpena) 

Aurkezpen 
desorekatua, 

egiturarik gabe 
dago eta nekez 

jarraitzen da. Argi 

ikusten da taldeak  
ez duela 

aurkezpena  landu. 

Aurkezpena nekez 
jarraitzen da.  

Aurkezpenaren 
ordena eta 

antolaketa hobeto 
egin dezake taldeak. 

Talde-kideen  parte-
hartzea 

ez dago orekatuta. 

Aurkezpena erraz 
jarraitzen da, nahiz 

eta batzuetan 
ahaleginak egin 

behar izan. 

Aurkezpenaren 
egitura eta ordena 

hobetu daiteke. 

Aurkezpena erraz 
jarraitzen da, 

nahiz eta puntu 
zehatzak, 

antolaketa eta 

dinamika, 
hobetzekoak 

diren. 

Aurkezpena erraz 
jarraitzen da eta 

oso antolatuta 
daude,  nahiz eta 
erritmoa hobetu 

behar  duen 
entzuleen arreta 

erakartzeko. 

Aurkezpena aktiboa eta 
dinamikoa da. Oso ondo 

antolatuta daude eta 
erritmoak entzuleen 

arreta erakartzen du. 

Komunikazio 
idatzia (taldekoa) 

(txosten-idatzia ) 

Testuek ez dute 
zentzurik, gaizki 

egituratuta edo/eta 
amaitu gabe 

daude.  Ortografia-

akatsez josita 
daude. Argi ikusten 

da taldeak  ez 
duela  txostena  

landu. 

Testuak  ortografia 
akatsak  eta gaizki 
egituratuta  daude. 

Orokorrean 
informazio falta 

dago. 

Testu egokia da 
akats zehatzekin. 

Zati batzuetan 

informazioa falta da 
edo ez dute landu. 

Testua egitura 

egokian, zuzenak 
eta argiz dago 

nahiz eta hobetu 

daitekeen.  
Elementu-

multimedia 
daude. 

Testua zuzena, 

egokituta, ondo 
landuta  eta argiz 

idatzita dago. 

Elementu-
multimedia IKTen 

sartuta ondo 
erabilita daude. 

Testua oso zuzena, 

ortografi- akatsik gabe, 
argi eta primeran 

aurkeztuta dago. Edukiak 

oso originalak. Elementu-
multimedia IKTen sartuta 

ezinbestekoa erabilita 
daude. 

 



Amaiera
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GAITASUNAK 

Lan handia egin 
behar du. 

 

Lan gehiago egin 
behar du. 

 

Lan egokia egin du. 
 

 

Lan ona egin du. 
 

 

Lan oso ona 
egin du. 

 

 

Lan bikaina egin du. 
 

 

P
ER

TS
O

N
A

LA
K

 
 

Autonomia 
(bakarka) 

Irakasleen edo 
ikaskideen 

etengabeko 
laguntza behar 

du edozein 
jarduera 
egiteko. 

Jarduerak 
irakaslearen edo 

ikaskideen 
laguntzaz egiten 

ditu. 

Dagozkion lanak 
bere kabuz egiten 
ditu eta laguntza 
behar duenean, 

eskatzeko gai da. 

Autonomiaz eta 
epeak errespetatuta 

egiten ditu bere 
lanak. 

Zereginak 
garaiz egiten 

ditu 
eta helburuak 
betetzen ditu. 

Ustekabeko 
egoeretan aurrera 

egiteko nahia 
azaltzen du, eta 

baditu bere kabuz 
irtenbideak 

topatzeko gaitasuna 
eta baliabideak. 

Inplikazioa 
(bakarka) 

Asistentzia eta 
puntualtasuna, 

denboraren 
kudeaketa, 
materialen 
erabilera 

eta hartutako 
konpromisoak 

betetzeari 
dagokionez, 

bere jarrera ez 
da 

egokia. 

Puntuala den 
arren eta 

taldekideek 
proposatzen 

dituzten jarduera 
gehienetan parte 

hartzen duen 
arren, berak ez du 

proposamenik 
egiten;  jarrera ez 

da egokia: 
denbora ez du 

kudeatzen, 
ekipamendua ez 
du behar bezala 
zaintzen, ez ditu  
konpromisoak 

betetzen. 
 

Taldeko 
ekintzetan edo 

jardueretan 
parte hartzen du eta 
jarrera egokiak ditu: 

denbora egoki 
kudeatzen du, 
ekipamendua 
zaintzen du 

eta  
konpromisoak 
betetzen ditu. 

Taldeko 
ekintzetan edo 

jardueretan 
parte hartzen du eta 

tarteka 
proposamenak 

egiten ditu. 
 

Aktiboa da 
taldean eta 

ekarpen ugari 
egin ohi 

ditu. 

Taldean ekimena du 
eta 

lidergoa 
bereganatzen 

du. 
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GAITASUNAK 

Lan handia egin 
behar du. 

 

Lan gehiago egin 
behar du. 

 

Lan egokia egin 
du. 

 

 

Lan ona egin du. 
 

 

Lan oso ona egin 
du. 

 

 

Lan bikaina egin 
du. 

 

 

K
O

M
U

N
IK

A
ZI

O
A

 

Ahozko 
komunikazioa  

(bakarka) 
(ahozko 

aurkezpena) 

Argi ikusten da 
aurkezpena ez duela  

landu. Erronken 
edukiak zailtasunez 

azaltzen ditu. 

Ahozko adierazpena 
oso bakuna da. Ez 

du lortzen entzuleak 
erakartzerik, ezta 
aurkezpen-edukia 

azaltzerik  ere. 

Ahozko adierazpena 
ez da txarra, baina 

hobeto egin dezake. 
Edukia zuzena da. Ez 
du entzuleen arreta 

erakartzen. 

Ahozko adierazpena 
egokia da. 

Entzuleen arreta 
erakartzen du. Bere 

jarrera oso 
dinamikoa da. 

Ahozko adierazpena 
arina da. Entzuleen 

arreta erakartzen du 
denboran. Begiz 

begiko harremana 
mantentzen du. 

Edukia oso 
interesgarria da. 

Ahozko adierazpena 
aberatsa eta arina 

da. Entzuleen arreta 
erraz erakartzen du. 

Begiz begiko 
harremana 

mantentzen du. 
Edukia oso 

interesgarria da. 

Antolaketa eta 
dinamika 

(taldeka) (ahozko 
aurkezpena) 

Aurkezpen 
desorekatua eta 
egiturarik gabea;  

nekez jarraitzen da. 
Argi ikusten da 

taldeak  ez duela 
aurkezpena  landu. 

Aurkezpena nekez 
jarraitzen da.  

Aurkezpenaren 
ordena eta 

antolaketa hobeto 
egin dezake taldeak. 
Taldekideen  parte-

hartzea 
ez dago orekatuta. 

Aurkezpena erraz 
jarraitzen da, nahiz 

eta batzuetan 
ahaleginak egin 

behar izan. 
Aurkezpenaren 

egitura eta ordena 
hobetu daiteke. 

Aurkezpena erraz 
jarraitzen da, nahiz 
eta puntu zehatzak, 

antolaketa eta 
dinamika, 

hobetzekoak diren. 

Aurkezpena erraz 
jarraitzen da eta oso 

antolatuta daude,  
nahiz eta erritmoa 

hobetu behar  duen 
entzuleen arreta 

erakartzeko. 

Aurkezpena aktiboa 
eta dinamikoa da. 

Oso ondo 
antolatuta daude 

eta erritmoak 
entzuleen arreta 
erakartzen du. 

Komunikazio 
idatzia (taldekoa) 
(txosten-idatzia ) 

Testuak ez du 
zentzurik, gaizki 

egituratuta edo/eta 
amaitu gabe dago.  
Ortografia-akatsez 

josita dago. Argi 
ikusten da taldeak  
ez duela  txostena  

landu. 

Testuak  ortografia-
akatsak ditu  eta 
gaizki egituratuta  
dago. Orokorrean, 

informazio falta 
dago. 

Testu egokia da, 
zenbait akats  

dituen arren. Zati 
batzuetan 

informazioa falta 
da,  edo landu gabe 

dago. 

Testuak egitura 
egokia du, zuzena 
eta argia da, nahiz 

eta hobetu 
daitekeen.  
Elementu-

multimedia daude. 

Testua zuzena, 
egokia,  landua  eta 

argia. Elementu-
multimediak (IKTak) 

ondo erabilita 
daude. 

Testua oso zuzena 
da, ortografia-

akatsik gabea eta 
argia. Edukiak, oso 

originalak. 
Elementu-

multimediak IKTn 
bikain erabiltzen 

ditu. 
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GAITASUNAK 

 Lan handia egin 
behar du. 

 

Lan gehiago egin 
behar du. 

 

Lan egokia egin 
du. 

 

 

Lan ona egin du. 
 

 

Lan oso ona egin 
du. 

 

 

Lan bikaina du. 
 

 

EL
K

A
R

LA
N

EK
O

A
 

Talde-lana eta 
arazoen 

ebazpena 
(bakarka) 

Taldean ez du 
ekarpenik egiten 

eta bere inguruan 
giroa nahasten 

du. 

Taldean ez du 
ekarpenik egiten 
baina ez du giroa 

nahasten. 

Ekarpenak 
normaltasunez 
egiten ditu eta 

giro ona  sortzen 
du lan taldean. 

Ekarpen onak 
egiten ditu 
taldean  eta  

gatazkak 
susmatzen ditu. 

Gatazkak 
susmatzen eta 
kudeatzen ditu 

taldean. Irteerak 
proposatzen ditu. 

Jarraipen plana 
eta bitartekari-

lana eginez, 
taldean sortutako 

gatazkak  
konpontzen  ditu. 

Erabakiak 
hartzea 

(bakarka) 

Ez du erabakirik 
hartzen, ezkutatu 

egiten da. 

Hainbat irtenbide 
kontuan hartu 

gabe hartzen ditu 
erabakiak. 

Egoera aztertuta  
hartzen ditu 
erabakiak. 

Erabakietan parte 
hartzen du, 
taldearen 
helburuak 

bereganatuz eta 
hartutako 

konpromisoei 
aurre eginez. 

Iniziatiba hartu 
eta erabakitzeko 

gai da, bai 
ezagutzen dituen 
egoeretan, baita 
egoera berrietan 

ere. 

Hartutako 
erabakiei eta etor 

daitezkeen 
moldaketei 

jarraitzeko, plana 
zehazten du. 

 

D
IG

IT
A

LA
 

Informazioaren 
trataera 

(bakarka) 

Ez du onlineko 
informaziorik 

bilatzen. 

Bilatzaile bakarra 
erabiltzen du on-
line informazioa 

bilatzeko 

 

Online 
informazioaren 
bilaketa hainbat 

bilatzaile 
erabiltzen ditu. 

 

Bilatzeko 
estrategia 

aurreratuak 
erabiltzen ditu. 
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Lanbide-moduluak: 
0791.  Ingurumen-hezkuntzako programak 
0792.  Erabilera publikoko jarduerak 
0790.  Ingurumen-hezkuntzako teknikak 
0787.  Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak  
E200.  Ingeles teknikoa 
0796   Enpresa eta ekimen sortzailea  
 

Haste-data:  2018ko irailaren 17a  Aurkezte-data: 2018ko urriaren 8a 

Iraupena: 96 saio  (88 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

1. erronka 

IKASLEA 
ALTXORRAREN BILA 
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Interpretazio-zentroa eraikiko dugu 
Ingurumenaz arduratuta zaudeten lagun-taldea zarete. Nork bere ezaugarria izan arren, zerbait berri 

egiteko gogoz zabiltzate. Arriskatzeko eta lanari ekiteko unea iritsi zaizue. 

Interpretazio-zentroa eraikitzeari ekingo diozue.  

Ingurune horrek  interpretatzeko ahalmena izango du eta, gune didaktikoa izateaz gain, ondare 

historikoa, kulturala eta naturala ere izango da.  

Ingurune naturalaren berariazko ezaugarriak aztertuko dituzue eta erabilera publikoko jarduerarekin  

lotuko dituzue.  Prozesu guztiak inguruneekin eta proiektuko helburuekin koherentzia izango du.  

Bi ingurune natural aurkeztuko dituzue eta, guztien ezaugarriak konparatu eta gero, aukeratuko duzue 

zein den interpretazio-zentrorik egokiena.   

Hori guztia egiteko, zerbait desberdin edo berri egin beharko duzue, gure gunea berezia izan dadin. 

 

Hauek dira eginbeharrak:  
 Aukeratutako interpretazio-zentroaren gunean ez da egon behar beste zentrorik. Gunea 

ezagutzen baduzue, edo bisitatzeko aukerarik badago, erronka hori eta hurrengoak errazagoak 

izango dira. 

 Gune horretan,  ondare  naturalak eta kulturalak edo historikoak egon behar dira, nahiz eta 

ardatza ondare naturala izango den.  

 Ingurune naturalen berariazko ezaugarriak identifikatuko dituzue: baliabide egokiak, gaur 

eguneko erabilera publikoak eta balizko erabilera publikoak. 

 Ondare naturala, kulturala eta historikoa identifikatu eta sailkatuko dituzue. 

 Inguruneko  mugak eta bide zehatzak  kokatuko dituzue  argibide-mapa baten  bidez. 

 Biodibertsitatearen gaineko legeak topatuko dituzue. 

 Azkenean, bi aukera izango dituzue kontuan, eta goian esandako irizpideekin konparatuko 

dituzue; haien arteko irabazlea aukeratuko duzue. Huraxe izango da gure interpretazio-zentroa. 

 Ingelesez idatziko duzuen txosten batean  erronkaren laburpena egingo duzue (80 hitz, 

gutxienez); horretarako, ingeles teknikoa erabiliko duzue. 

 Ahoz eta bakarka, ondare  kulturalaz, historikoaz eta naturalaz ingelesezko azalpena egingo 

duzue. 

 Negozio-ideiak zerrendatu eta zehaztuko dituzue; kartoi mehe batean ideia guztiak jasoko dira. 

 Negozio-ideia  batzuk aukeratu eta arrazoituko dituzue; gero, negozio horiek lotu balizko bezero 

bati. 

 DAFO txostena landuko duzue. 

 Idatzizko lana PDFn  aurkeztuko duzue eta guneko mapa kartografikoa (interpretazio-zentroaren 

kokoapena, irudiak…)  egingo duzue. 

 Ikasleen Aurkezte-arauak  eskuliburuari  jarraituko diozue. 

 Proiektua formatu digital baten  (Prezi, Emaze, PowerPoint, bloga, web-orriak...) laguntzaz 

aurkeztuko duzue. 

 

 

ERRONKA 
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Ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta zehar-konpetentziak 

 
0791 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK  

1. 
Ingurumen-hezkuntzako programak diseinatzen ditu eta planteatutako  helburuekin  lotzen 
ditu. 

 

0790 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO TEKNIKAK 

1. 
Ingurumen-hezkuntzako teknikak azaltzen ditu, eta horien aplikazioa balioak eskuratzearekin 
lotzen ditu. 

2. Ingurumen-dokumentazio biltzen du, informazioaren baliabideak eta euskarriak hautatuta. 

5. 
Ingurumena interpretatzeko prozedurak azaltzen ditu, bisitatutako tokiaren inguruneko 
baliabideak eta azpiegiturak erabilita. 

 
0787 GIZA JARDUERAK ETA INGURUMEN-ARAZOAK 

1. 
Giza jarduerak ingurune naturalean eragindako aldaketaren arabera sailkatzen ditu,  eta 
haien inpaktua balioesten du. 

2. Ingurumen-araudia azaltzen du eta haren aplikazio-mugak identifikatzen ditu. 

 
0792 ERABILERA PUBLIKOKO JARDUERAK  

1. 
Erabilera publikoko jarduerak diseinatzen ditu, ingurune naturalaren berezko ezaugarriak eta 
ematen zaion erabilera aztertuta. 

2. 
Ingurune naturalean kokatutako jabari publikoaren eta ondarearen egoeraren berri eman 
du, horien ezaugarriak eta erabilera aztertuta. 

 
0796 ENPRESA ETA EKIMEN SORTZAILEA 

1. 
Ekimen sortzaileari lotutako gaitasunak ezagutu eta aintzat hartzen ditu, eta lanpostuen eta 
enpresa-jardueren ondoriozko eskakizunak aztertzen ditu. 

2. 
Enpresa txiki bat sortzeko aukera zehazten du, enpresa-ideia aukeratzen du eta haren 
bideragarritasuna oinarritzen duen merkatu-azterketa egiten du, jardun-ingurunearen 
gaineko eragina balioetsita eta balio etikoak gaineratuta. 

 
E-200 INGELES TEKNIKOA 

1. 
Tituluaren lanbide-profilarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako 
ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, 
enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen ditu. 

2. 
Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berezko  dokumentuak  interpretatu 
eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, eskabide-orria, 
jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak. 

3. 
Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, 
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuta. 
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ZEHAR-KONPETENTZIAK 

Honako hauek landuko ditugu: 
 

X Autonomia 

 Inplikazioa 

X Ahozko komunikazioa 

X Antolaketa eta dinamika 

X Lanen kalitatea 

 Lan-taldea eta  arazoen ebazpena 

X Erabakiak hartzea 

X Informazioaren  trataera 

 
 
 

1. Egin beharreko lanak 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA /  

TALDEKA 

DATA 

 Arazotik erronkara: onurak.   

 

1. aukera 
 Ondare  naturala, kulturala edo/eta 

historikoaren eta ingurune naturalen berezko 
ezaugarriak aztertzea. 

 Orain eta balizko erabilera publikoak 
aztertzea. 

 Baliabide egokiak  eta materiala aztertzea.  
 Inguruneko  mugak eta bide zehatzak  

argibide-mapa baten bidez zehaztea. 

  

 

2. aukera 
 Ondare  naturala, kulturala eta/edo historikoaren 

eta ingurune naturalen berezko ezaugarriak 
aztertzea. 

 Oraingo eta balizko erabilera publikoak aztertzea.  
 Baliabide egokiak  eta materiala aztertzea.  
 Inguruneko  mugak eta bide zehatzak  kokatzea 

argibide-mapa baten bidez. 

  

 
 Aukerak konparatzea. Arrazoiak eta irizpide 

zehatzak ematea eta justifikatzea.   

 
 Biodibertsitatearen gaineko  legeak bilatzea. 
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 Interpretazio Zentroak ingurune naturalean 

eragindako inpaktua balioestea.   

 
 Ingelesez, erronkaren laburpena egitea (80 hitz). 
 Ingeleseko hiztegi-teknikoa lantzea. 
 Ahozko hizkuntza lantzea. 

  

  Gantt diagrama lantzea.   

  Asteroko  akta egitea.   

  DAFO txostena egitea.   

  Ingurune koherentzia  eta inpaktuak aztertzea.   

  Txosten finala PDFn formatuan sortzea.   

 
 Ahozko  azalpena egitea. 
 Aurkezpenean erabilitako estekaren  edo 

PowerPointaren PDFa sortzea. 
  

 
 
 

2. Ebaluazio-irizpideak 

 
Erronkaren ebaluazioak  irizpide hauek betetzen ditu:  

1. Zehar-konpetentziak: % 30  

2. Konpetentzia teknikoak: % 70. Modulu  bakoitzak, berea. 

Erronkaren  kalifikazio-matrizean,  irizpide guztiak azalduta daude.  Irizpide bakoitzak konpetentziak 

neurtuko ditu errubriketan oinarrituta. 

● Zehar-konpetentziak aurkezpen-egunerako eginda egongo dira. 

● Irakasleak konpetentzia teknikoak noiz zuzenduko dituen erabakiko du. 

● Erronkaren errekuperazioa, hau da, gainditu gabeko ikaskuntzaren emaitzak gainditzea, bi modutan 

egin daiteke:  

o Irakasleak zuzendutako beste erronka  batez.  

o Hurrengo erronkan, aurreko erronkan ateratako emaitza berdinak lortuta. 

Errekuperazioaren nota 5 izango da beti. 

● Inkestak: alde batetik, taldeko  ikasle  guztien  artean,  Talde-autoebaluazioa izeneko inkesta beteko 

dute; bestetik, ikasleek, bakarka, Autoebaluazioa eta taldekideak izeneko inkesta beteko dute. 

Taldeak bere buruari ipiniko dio nota, eta taldekideek, taldekide bakoitzari, modu pribatuan. Nota 

horiek ez dute  izango eraginik azkeneko notan. Inkesta horien notak eta erantzunak isilpekoak 

izango dira eta erronkan sartuta dauden irakasleek bakarrik ikusiko dituzte.  
 

3. Baliabideak 

 

Moodle plataforman, material interesgarri hauek daude: eskuliburuak, web-orriak, irakaskuntzako estekak 

eta hainbat erakundek plazaratutako informazioa. 

Baliabide informatikoak: Google Docs, Google Drive, POWERPOINT eta 2.0ko  baliabideak. 
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4 Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

08:55-
09:50 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

10:15-
11:10 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Teknikak 

Erabilera 
Publikoa  

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 
ESS Teknikak 

Erabilera 
Publikoa 

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

ESS 
Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
ESS 

Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

 
EGUTEGIA 

 

 2018: iraila 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

 
 

 2018: urria 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31   
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Lanbide-moduluak: 
0792.  Erabilera publikoko jarduerak 
0790.  Ingurumen-hezkuntzako teknikak 
0787.  Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak  
E200.  Ingeles teknikoa 

Haste-data:  2018ko urriaren 9a  Aurkezte-data: 2018ko azaroaren 8a 

Iraupena: 123 saio  (112,75 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

2. erronka 

IKASLEA 
ERAIKITZEN 
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 Altxorraren bila izeneko erronkan interpretazio-zentroaren gune  aproposena hautatu duzue. Orain, 

eraikitzeari ekingo diozue.  

Eraikinak behar dituen ekintzekin hasiko zarete: eraikitzeko materialak hautatu, eraikitze-faseak 

izendatu eta  inpaktuak txikiagotzeko hartu behar dituzuen neurriak zein izan daitezkeen pentsatu.   

Gero, interpretazio-zentroaren guneak eta giza  jardueraren  elementuak deskribatuko dituzue eta 

edukiekin, funtzioekin eta jarduerekin  lotuko dituzue. 

Amaitzeko, Interpretazio-zentroa enpresa bat denez, enpresa-ideia aukeratuko duzue balio erantsia 

emateko, eta, gero, enpresa-plana eratzeko jarduerak egingo dituzue. 
 

Hauxek dira betebeharrak: 
✓ Interpretazio-zentroko kokapen-mapa egitea. 

✓ Eraikinean erabilitako material iraunkor guztien zergatia azaltzea. 

✓ Ingurumen-inpaktua aztertzea. 

 Leopold matrizea beteko duzue. 

 Inpaktua txikiagotzeko prebentzio-neurriak hautatuko dituzue: lurraren egokitzapena, 

ikusizko inpaktua, soinu-poluzioa…  

 Eraikuntzak ingurunean sortzen dituen asaldurak hautatuko dituzue (landare-espezie eta 

animaliak).   

✓  Aldi baterako inpaktua  txikiagotzeko eta  lorategia osatzeko espezie botanikoak hautatzea. 

✓ Laneko arriskuen prebentzio-arauak, eraiki  bitartean eta eraikitakoan, zerrendatzea. 

✓ Eraikin iraunkorrak eta barneko gelek  edo espazioek zer funtzio edo erabilera beteko duten 

deskribatzea. 

✓ Eraikinak eta guneak  dituzten zerbitzu guztietarako irisgarritasun-neurriak deskribatzea. 

✓ Bisitariek erabiliko dituzten zerbitzu publikoetako hornikuntza-elementuak, eraikin barrukoak 

eta eraikin kanpokoak deskribatzea.  

✓ Seinale edo  sinbolo  batzuk (erdaraz, ingelesez edo euskaraz) diseinatzea,   interpretazio-

zentroak eskaintzen dituen erabilera publikoko jarduerak erakusteko. 

✓ Interpretazio-zentroaren funtzionamendu begirunetsu eta iraunkorreko jarduera  egokienak  

(energia-aurrezpena, ura, hondarrak, lehengaiak...) diseinatzea.    

✓  Gutxienez 25 hitzeko ingeleseko hiztegi teknikoa egitea.  

✓ Ingelesez eta ahoz, erronkaren eta jarduera egokien laburpena egitea. Taldekide bakoitzak, 

gutxienez,  45 segundoan parte hartu behar du. 

✓ Enpresaren izena eta haren logotipoa sortzea. 

✓ Negozio-eredua hautatzea, interpretazio-zentroari  balio erantsia emateko. 

✓ Negozio-ereduko lehen pausoa Canvas programan egitea. 

✓ Idatzizko txostena PDF formatuan aurkeztea, horretarako, ikasleen Aurkezte-arauak  

eskuliburuari   jarraituko diozue. 

✓ Taldeak proiektua formatu digital aske batean (Prezi, Emaze, PowerPoint, blogak, web-orriak...) 

aurkeztea.  

ERRONKA 
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Ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta zehar-konpetentziak 

 

0792 ERABILERA PUBLIKOKO JARDUERAK 

2. 

Ingurune natural bat prestatu eta egokitzeko obretako eraikuntza-elementuak eta -teknikak 
zehazten ditu, eta ingurunera gehien egokitzen direnak eta paisaian inpaktu txikiena dutenak 
deskribatzen ditu. 

 

0790 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO TEKNIKAK 

5. 
Ingurumena interpretatzeko prozedurak azaltzen ditu, bisitatutako tokiaren inguruneko 
baliabideak eta azpiegiturak erabilita. 

 
0787 GIZA JARDUERAK ETA INGURUMEN-ARAZOAK 

3. 
Ingurumen-arazoetarako hautabide iraunkorrak proposatzen ditu, eta horien oinarrizko 
osagaiak aztertzen ditu. 

4. 
Ingurumen-kudeaketarako proposamenak zehazten ditu, eta ingurunean erabiltzen diren 
jardunbide egokiak interpretatzen ditu. 

5. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterketa batean laguntzen du eta araudia aztertzen du. 

 
E-200 INGELES TEKNIKOA 

1. 

Tituluaren lanbide-profilarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako 
ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, 
enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen ditu. 

2. 

Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berariazko  dokumentuak  
interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, 
eskabide-orria, jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak. 

3. 
Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, 
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuta. 

 
ZEHAR-KONPETENTZIAK 

Honako hauek landuko ditugu: 
 

X Autonomia 

 Inplikazioa 

X Ahozko komunikazioa 

X Antolaketa eta dinamika 

X Lanen kalitatea 

 Lan-taldea eta  arazoen ebazpena 

X Erabakiak hartzea 

X Informazioaren  trataera 
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1. Egin beharreko lanak 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA / 

TALDEKA 

DATA 

 2. pausuko galdera. Arazotik erronkara: onurak aztertzea.   

 Parametroak zerrendatzea.   

 

Identifikatzea eta analisia egitea: ingurune-ezaugarriak, 
egiten diren jarduerak, gaurko eta etorkizuneko erabilera 
posiblea, baliabideak eta hornikuntza… 
Mapak eta lokalizazioak sartuta egon behar dira. 

  

 
Ondareak Identifikatzea eta sailkatzea: ingurunea eta balio 
historiko eta kulturalak.  

  

  Biodibertsitateko  egungo legea bilatzea.   

 
Bakarka, interpretazio-zentroa  hautatzea eta irizpideak 
azaltzea.  

  

 Azken erabakia: taldeek  gune aproposena erabakitzea.   

 Gantt diagrama lantzea.   

 Asteroko  akta egitea.   

 Gune aukeratutako arrazoi  zehatzak azaltzea.   

 Beharrak zerrendatzea.   

 Ingurune-koherentzia eta inpaktua aztertzea.   

 Ingeleseko lana egitea.   

 Azken txostena PDF formatuan egitea.   

 
Ahozko  azalpena egitea: 
PDFa, esteka  edo PowerPointa. 

  

 
 

2. Ebaluazio-irizpideak 

 
Erronkaren ebaluazioak honako irizpide hauek betetzen ditu:  

1. Zehar-konpetentziak: % 30  

2. Konpetentzia teknikoak: % 70. Modulu  bakoitzak, berea. 

Erronkaren  kalifikazio-matrizean,  irizpide guztiak azalduta daude.  Irizpide bakoitzak konpetentziak 

neurtuko ditu errubriketan oinarrituta. 

● Zehar-konpetentziak aurkezpen-egunerako eginda egongo dira. 

● Irakasleak konpetentzia teknikoak noiz zuzenduko dituen erabakiko du. 
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● Erronkaren errekuperazioa gainditzeko, bi modutan egin daitezke:  

o Irakasleak zuzendutako beste erronka  batez.  

o Hurrengo erronkan, aurreko erronkan ateratako nota berdinak aterata. 

Errekuperazioaren nota 5 izango da beti. 

● Inkestak: alde batetik, taldeko  ikasle  guztien  artean,  Talde-autoebaluazioa izeneko inkesta beteko 

dute; bestetik, ikasleek, bakarka, Autoebaluazioa eta taldekideak izeneko inkesta beteko dute. 

Taldeak bere buruari ipiniko dio nota, eta taldekideek, taldekide bakoitzari, modu pribatuan. Nota 

horiek ez dute  izango eraginik azkeneko notan. Inkesta horien notak eta erantzunak isilpekoak 

izango dira eta erronkan sartuta dauden irakasleek bakarrik ikusiko dituzte.  
 

3. Baliabideak 

 

Moodle plataforman honako material interesgarri hauek daude: eskuliburuak, web-orriak, irakaskuntzako 

estekak eta hainbat erakundek plazaratutako informazioa. 

 

Baliabide informatikoak: Google Docs, Google Drive, PowerPoint eta 2.0-ko  baliabideak. 
 

4. Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

08:55-
09:50 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

10:15-
11:10 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Teknikak 

Erabilera 
Publikoa  

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 
 Teknikak 

Erabilera 
Publikoa 

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

 
Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
 

Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EGUTEGIA 
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2018: iraila 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31   

 
 

2018: urria 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 
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Lanbide-moduluak: 
0792.  Erabilera publikoko jarduerak 
0791.  Ingurumen-hezkuntzako programak 
0790.  Ingurumen-hezkuntzako teknikak 
0787.  Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak  
E200.  Ingeles teknikoa 

Haste-data:  2018ko azaroaren 10a Aurkezte-data: 2018ko abenduaren 19a 

Iraupena: 156 saio  (124,8 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

3. erronka 

IKASLEA 

ARGIA, KAMERA ETA 

EKINTZA!  
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Aurreko erronketatik abiatuta, interpretazio-zentroa martxan  jarriko dugu. Gunea eta baliabideen 

garrantzia kontuan hartuko ditugu. Hasieran, eskainitako jarduerak, ibilaldia, tailerrak eta erakusketak 

(Hezkuntza eta Ingurumena) sartuko ditugu eta, geroago, Ingurumen Hezkuntzako programak behar 

dituen atal guztiak. 

 

Hauek dira eginbeharrak: 

 
✓ Erronkak  Ingurumen-hezkuntza programa baten  egitura izango du: sarrera, helburuak, 

metodologia, interpretazio-ahalmenaren  indizea, tailerra eta haren edukiak, ibilbidea, 

barneko erakusketa, erakartzea, sustapena  eta fidelizazioa, ebaluazio-inkestak eta 

eranskinak.  

✓ Zuek sortutako informazio guztia eta materiala Driven gordeko duzue, irakasleekin 

partekatu ahal izateko.. 

✓ Ingurune-alderdiak  eta hainbat baliabide  balioetsiko dituzue interpretazio-ahalmenaren  

indizea kalkulatuta (IAI).  Horiekin guztiekin fitxa bana izango duzue, eta, gero, haien 

artean,  azken  hautaketa egingo duzue eta zergatig azalduko duzue. 

✓ Baliabide historiko, natural eta kulturalen erakusketa diseinatuko duzue interpretazio-

zentroaren barruan, eta erakusketa hori tailerretan edo bisita gidatuetan ere erabiliko 

duzue. Erakusketaren testuak ingelesez ere izango dira. 

✓ Bideo bat (ingelesezko azpitituluekin) editatuko duzue gune horretako baliabideak 

erakusteko. 

✓ Kanpo erabilera publikoko jardueretarako seinaleak  eta sinboloak diseinatuko dituzue, 

ibilbidean, begiratokian  eta zenbait toki interesgarritan kartelak (gutxienez, bi) ipintzeko. 

✓ 2 orduko ibilaldia prestatuko duzue baliabide bat edo gehiago erakusteko.  Ibilaldian, 

ibilbidea, dei-hartzailea, gorabeherak, seinaleak eta geltokiak zehaztu behar dituzue.  

✓ Ondo jarduteko arauen (jardunbide  egokia) eskuliburua  erabiliko duzue, ibilaldian  edo 

kanpo-jardueretan,  turismoa jasangarria   izan dadin. 

✓ Baliabideekin lotutako ingurune-hezkuntzako tailerra diseinatuko duzue nerabe eta   

helduentzat. 

✓ Aldizkari bat editatuko duzue interpretazio-zentroaren baliabideak azaltzeko. Gutxienez 8 

orrialde idatziko dituzue, erdaraz edo euskaraz, baina zatiren bat ingelesez idatzi beharko 

duzue. Aldizkariak ez du publizitate-liburuxka izan behar. 

✓ Hartze-, sustapen- eta fidelizazio-kanpaina diseinatuko duzue, bai ingurunerako, bai 

interpretazio-zentrorako. Sustapen-kanpaina ingelesez ere idatziko duzue. Enpresa- eta 

ekimen-sortzaile moduluan  sartuta,  negozio-ideiarekin lotutako zenbait galdera landuko 

dituzue. 

✓  Bi ebaluazio-inkesta prestatuko dituzue eta horietako bat ingelesera  itzuliko duzue. 

➢ Zuek aukeratutako jarduerari edo tailerrari buruzkoa izango da.  

➢ Interpretazio-zentroari buruzkoa izango da. 

ERRONKA 
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✓ Erronkarekin  eta arloarekin lotutako  ingeles teknikoa (25 hitz, gutxienez) landuko duzue.  

✓ Merkatu-azterketa egingo duzue, bezerogaien beharrak identifikatuko dituzue eta enpatia-

mapa sortuko duzue. 

✓ Merkatua segmentatuko duzue. 

✓ Hornitzaileak eta bazkide-gakoak hautatuko dituzue eta zergatik azalduko duzue.  

✓ Canvas ereduan negozio-ereduko bigarren pausua  egingo duzue sakonki. 

✓ Hasierako AMIA landuko duzue. 

✓ Naturagunea zaintzeko jardunak egingo dituzue: 

➢ Interpretazio-zentroan bisitariak eta arrotzak kontrolatzeko eremu egokienak 

identifikatuko dituzue. 

➢ Interpretazio-zentroan asaldura mota, kutsadura eta ondorioak zerrendatuko 

dituzue, erabilera publikoko jarduerak direla eta.  

✓ Idatzizko txostena PDFn  aurkeztu eta ikasleek emandako Aurkezte-arauak  eskuliburuari   

jarraituko diozue. 

✓ Proiektua formatu digital aske batean (Prezi, Emaze, PowerPoint, bloga, web-orriak...)  

aurkeztuko duzue. 

✓ Ahozko azalpenaren iraupena, gehienez, 40 minutukoa izango da. Erronkaren laburpena 

egingo duzue, ingelesez; taldekide bakoitzak, gutxienez, 45 segundoan egingo du berba.  
 
 

Ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta zehar-konpetentziak 

 

0791 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK 
 

1. 
Ingurumen-hezkuntzako programak diseinatzen ditu eta planteatutako  helburuekin  lotzen 
ditu. 

2. 
Ingurumen-hezkuntzan esku hartzeko jarduerak prestatzen ditu, helburu diren taldeen 
ezaugarriak eta jardun-testuingurua aztertuta. 

3. 

Ingurumen-hezkuntzaren hainbat jardun-esparrutan gauzatutako esku-hartze prozesuak     
ebaluatzen ditu, eta aldagai garrantzitsuak eta ebaluazio-tresnak  lortutako  emaitzekin  
lotzen ditu. 

 
792 ERABILERA PUBLIKOKO JARDUERAK 

1. 
Erabilera publikoko jarduerak diseinatzen ditu, ingurune naturalaren berariazko ezaugarriak 
eta ematen zaion erabilera aztertuta. 

3. 
Gune edo ibilbide natural baten alderdi esanguratsuenak eta horien narriadura- 
mekanismoak interpretatzen ditu, eta teknika egokienak hautatzen ditu. 

4. 
Naturagune bat zaintzeko jardunak egiten ditu, eta bisitariak eta arrotzak kontrolatzeko 
eremu egokienak identifikatzen ditu. 

5. 
Ingurune naturalari eragindako inpaktuak eta ondorio kutsatzaileak zehazten ditu, isurketen 
eta hondakinen eragiketak aztertuta. 

 

0790 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO TEKNIKAK 

1. Ingurumen-dokumentazioa biltzen du, informazioaren baliabideak eta euskarriak hautatuta. 

3. 
Ingurumen-informaziorako eta hedapenerako baliabideak eta materialak prestatzen ditu, 
lortu nahi diren xedeak eta helburu den taldearen ezaugarriak aztertuta. 
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4. 
Ingurumenaren berri ematen du, baliabide naturalak modu iraunkorrean erabil daitezen 
sustatzen du, eta teknika eta material egokiak hautatzen ditu. 

5. 
Ingurumena interpretatzeko prozedurak azaltzen ditu, bisitatutako tokiaren inguruneko 
baliabideak eta azpiegiturak erabilita. 

 
0787 GIZA JARDUERAK ETA INGURUMEN-ARAZOAK 

2. 

Ingurumen-araudia azaltzen du eta haren aplikazio-mugak identifikatzen ditu.  
Ingurumen-arazoetarako hautabide iraunkorrak proposatzen ditu, eta horien oinarrizko 
osagaiak aztertzen ditu. 

4. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterketa batean laguntzen du eta araudia aztertzen du. 

 
E-200 INGELES TEKNIKOA 

1. 

Tituluaren lanbide-profilarekin eta eskainitako produktuarekin/zerbitzuarekin lotutako 
ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, 
enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen ditu. 

2. 

Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berariazko dokumentuak  
interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, 
eskabide-orria, jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak. 

3. 
Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, 
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuta. 

 
ZEHAR-KONPETENTZIAK 

Hauek landuko ditugu: 
 

 Autonomia 

X Inplikazioa 

X Ahozko komunikazioa 

X Antolaketa eta dinamika 

X Lanen kalitatea 

X Lan-taldea eta  arazoen ebazpena 

 Erabakiak hartzea 

 Informazioaren  trataera 
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1. Egin beharreko lanak 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA /  

TALDEKA 

DATA 

 Arazotik erronkara: onurak aztertzea.   

 Parametroak zerrendatzea.   

 Asteroko akta egitea.   

 Gantt diagrama lantzea.   

 Baliabideen fitxak betetzea.   

 Interpretazio Ahalmenaren  Indizea (IAI) egitea.   

 Baliabideak hautatzeko proposamenak egitea.   

 IAI txostena justifikatzea.   

 Ibilaldiaren baliabideak seinaleztatzea.   

 
Ibilaldiaren  dei-hartzailea, gorabeherak, eta geltokiak 
zerrendatzea. 

  

 Baliabideekin lotutako tailerra sortzea.   

 
Erabilera publikoko jarduerek sortutako asaldura mota, 
kutsadura aztertu eta ondorioak ateratzea. 

  

 Bisitariak eta arrotzak kontrolatzeko eremuak sortzea..   

 Komunikabide protokoloak ezartzea.   

 Jarduera  egokiak eskuliburua erabiltzea.    

 
Erakusketa egitea: eskema, baliabideak, testua, 
argazkiak. 

  

 
Bideoa egitea: kide bakoitzak,  gutxienez  minutu bateko 
bideoa  egingo du. Azpitituluak, ingelesez. 

  

 
Aldizkaria gaztelaniaz edo euskaraz egitea, (ingelesez, 
zatiren bat). 

  

 Erakartzea, sustatzea eta fidelizatzea.   

 Ebaluazio-inkesta egitea.   

 Dirulaguntza eskatzea.   

 Ingurumen-hezkuntzako programa eginaraztea   

 Bibliografia, informazio-iturriak sailkatzea.   

 Txosten finala PDF formatuan egitea.   

 
Ahozko azalpena egitea.  
Aurkezpenean erabilitako estekaren  edo PowerPointaren 
PDFa sortzea. 

  

 
 
 
 



 

2. IHK3/ 3. erronka: Argia, kamera eta akzioa! 
Ikaslea 

54 

 

 
 
 
 

2. Ebaluazio-irizpideak 

 
 

Erronkaren ebaluazioak irizpide hauek beteko ditu:  

1. Zehar-konpetentziak: % 30  

2. Konpetentzia teknikoak: % 70. Modulu  bakoitzak, berea. 

Erronkaren  kalifikazio-matrizean,  irizpide guztiak azalduta daude.  Irizpide bakoitzak konpetentziak 

neurtuko ditu, errubriketan oinarrituta. 

● Zehar-konpetentziak aurkezpen-egunerako eginda egongo dira. 

● Irakasleak konpetentzia teknikoak noiz zuzenduko dituen erabakiko du. 

● Erronkaren errekuperazioa gainditzeko, bi modutan egin daitezke:  

o Irakasleak zuzendutako beste erronka  batez.  

o Hurrengo erronkan, aurreko erronkan ateratako nota berdinak aterata. 

Errekuperazioaren nota 5 izango da beti. 

● Inkestak: alde batetik, taldeko  ikasle  guztien  artean,  Talde-autoebaluazioa izeneko inkesta beteko 

dute; bestetik, ikasleek, banaka, Autoebaluazioa eta taldekideak izeneko inkesta beteko dute. 

Taldeak bere buruari ipiniko dio nota, eta taldekideek, taldekide bakoitzari, modu pribatuan. Nota 

horiek ez dute  izango eraginik azkeneko notan. Inkesta horien notak eta erantzunak isilpekoak 

izango dira eta erronkan sartuta dauden irakasleek bakarrik ikusiko dituzte.  

 
 
 

3. Baliabideak 

 

 

Moodle plataforman material interesgarri hauek daude: eskuliburuak, web-orriak, irakaskuntzako estekak eta 

hainbat erakundek plazaratutako informazioa.  

Baliabide informatikoak: Google Docs, Google Drive, PowerPoint eta 2.0-ko  baliabideak. 

Posterrak  eta komikiak diseinatzeko web-orriak: Canva, Infogram, Easel, Storyboardthat eta Pixton. 

Letra-zopa eta hitz gurutzatuak: Educima 

Bideo-editatzaileak: Wevideo, Animoto, Wideo, Slidely eta hainbat gehiago. 

Aldizkari-editatzaileak: Issuu, Yumpu eta Youblisher. 
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4 Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

08:55-
09:50 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

10:15-
11:10 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Teknikak 

Erabilera 
Publikoa  

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 
 Teknikak 

Erabilera 
Publikoa 

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

 
Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
 

Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

 
EGUTEGIA 

2018: azaroa 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

      1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

 
 

2018: abendua 

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 
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Lanbide-moduluak: 
0792.  Ingurumen-hezkuntzako programak  
0791.  Ingurumen-hezkuntzako teknikak 
0787.  Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak 

Haste-data:  2019ko urtarrilaren 7a  Aurkezte-data: 2019ko urtarrilaren 23a 

Iraupena: 123 saio (112,75 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

4. erronka 

IKASLEA 

Valles Cruceños: 

garapen berria 
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Zabalketa GKEk, Valles Cruceñosen nekazari-komunitateko garapen iraunkorrerako proiektu bat  egin du, 
Eusko Jaularitzarekin, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziarekin eta Orienteko Trebakuntzaren 
Erakundearekin (ICO). 
 
Erakunde horiek laguntza eskatzen digute ingurumen-egoeraren diagnostikoa egin eta konponbide bideragarri  
eta iraunkorrak aurkezteko. Guk hezkuntzako eta ingurumen-kudeaketaren proiektua landuko dugu. 
 

Hauek izango dira betebeharrak: 
 

▪ Valles Cruceñosko ingurumen-informazioa testuinguru ekonomikoan eta sozialean irakurtzea eta 

ikertzea.  

▪ Komunitateei  eta inguruneari kalte eragiten dieten arazorik larrienak Identifikatzea. 

▪ Arazoak AMIAn eta arazo-zuhaitzean hierarkizatzea. 

▪ Giza jarduerak ingurumen-arazoengatik sailkatzea. 

▪ Bideragarritasun-azterketa egin, helburuak sortu eta hierarkizatzea.  

▪ Tresnak eta ingurumen-hezkuntza, esparru-ekintza kontuan hartuta, estrategiak hautatzea.  

▪ Difusio-proiektu bat sortzea. 

▪ Alde batetik, talde hartzaileen ezaugarriak (prestakuntza-maila, non eta nola bizi diren,  zerbitzuak); 

beste aldetik, guk sartu nahi ditugun balioekin izaten dituzten harremanak) ikastea. 

▪ Ingurumen-kudeaketan proposamen iraunkorrak zerrendatzea, jardunbide egokiak garatzeko. 

▪ Programa barruan jarduerak diseinatzea. 

▪ Jarduera guztietan,  gizonek zein emakumeek parte hartu dutela konprobatzea. 

▪ Helburuak ebaluatzeko tresnak momentu zehatzean definitzea.  

▪ Jarduera garatzeko kronograma egitea. 

▪ Jarduerak 2.0 erremintekin lantzea. 

▪ Programaren aurrekontua egitea. 

▪ Skype saioa Orienteko Trebakuntzaren Erakundearekin Skype saioa antolatzea. 

 

Galderak hasi egiten dira … 
 
 

 
 
 
 
 
 

ERRONKA 
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Ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta zehar-konpetentziak 

 

0792 ERABILERA PUBLIKOKO JARDUERAK 

2. 

Ingurune natural bat prestatu eta egokitzeko obretako eraikuntza-elementuak eta -teknikak 
zehazten ditu, eta ingurunera gehien egokitzen direnak eta paisaian inpaktu txikiena dutenak 
deskribatzen ditu. 

0790 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO TEKNIKAK 

5. 
Ingurumena interpretatzeko prozedurak azaltzen ditu, bisitatutako tokiaren inguruneko 
baliabideak eta azpiegiturak erabilita. 

 

0787 GIZA JARDUERAK ETA INGURUMEN-ARAZOAK 

3. 
Ingurumen-arazoetarako hautabide iraunkorrak proposatzen ditu, eta horien oinarrizko 
osagaiak aztertzen ditu. 

4. 
Ingurumen-kudeaketarako proposamenak zehazten ditu, eta ingurunean erabiltzen diren 
jardunbide egokiak interpretatzen ditu. 

5. Ingurumen-inpaktuari buruzko azterketa batean laguntzeaz gain, araudia aztertzen du. 

 
E-200 INGELES TEKNIKOA 

1. 

Tituluaren lanbide-profilarekin eta eskainitako produktuarekin eta zerbitzuarekin lotutako 
ahozko informazioa interpretatu eta erabiltzen du, eta haren ezaugarriak eta propietateak, 
enpresa motak eta horien kokapena identifikatu eta deskribatzen ditu. 

2. 

Sektorearen eta nazioarteko merkataritza-transakzioen berariazko  dokumentuak  
interpretatu eta betetzen ditu: ezaugarriei eta funtzionamenduari buruzko eskuliburua, 
eskabide-orria, jasotze- edo entrega-orria, fakturak, erreklamazioak. 

3. 
Komunikazio-egoeretan jarrera eta portaera profesionalak identifikatu eta aplikatzen ditu, 
herrialde bakoitzarekin ezarritako protokolo-arauak eta haren ohiturak errespetatuta. 

 
ZEHARKAKO KONPETENTZIAK 

Honako hauek landuko ditugu: 
 

X Autonomia 

 Inplikazioa 

X Ahozko komunikazioa 

X Antolaketa eta dinamika 

X Lanen kalitatea 

 Lan-taldea eta  arazoen ebazpena 

X Erabakiak hartzea 

X Informazioaren  trataera 
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1. Egin beharreko lanak 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA / 

TALDEKA 

DATA 

 
Valles Cruceñosko ingurumen-informazioa biltzea eta 
testuinguru ekonomikoa eta soziala aztertzea. 

  

 
Komunitateko eta inguruneko arazorik larrienak 
antzematea. 

  

 AMIA lantzea.   

 Arazoen zuhaitza egitea.   

 Zuhaitzen helburuak aztertzea.   

 Esparru-ekintzak,   estrategiak eta    tresnak ezartzea.   

 Programa hedatzea.   

 
Proposamen iraunkorrak egitea  eta ingurumena 
kudeatzea: jardunbide egokiak  

  

 Jarduerak  sortzea.   

 Genero-berdintasuna lantzea.   

 Programa ebaluatzea.   

 Kronograma egitea.   

 Aurrekontua egitea.   

 Azken txostena PDF formatuan egitea.   

 

Ahozko azalpena egitea. 
Aurkezpenean erabilitako estekaren  edo 
PowerPointaren PDFa sortzea. 

  

 
 
 

2. Ebaluazio-irizpideak 

 
Erronkaren ebaluazioak irizpide hauek betetzen ditu:  

1. Zehar-konpetentziak: % 30  

2. Konpetentzia teknikoak: % 70 (Modulu  bakoitzak, berea). 

Erronkaren  kalifikazio-matrizean,  irizpide guztiak azalduta daude.  Irizpide bakoitzak konpetentziak 

neurtuko ditu errubriketan oinarrituta. 

● Zehar-konpetentziak aurkezpen-egunerako eginda egongo dira. 

● Irakasleak konpetentzia teknikoak noiz zuzenduko dituen erabakiko du. 

● Erronkaren errekuperazioa gainditzeko, bi modutan egin daitezke:  

o Irakasleak zuzendutako beste erronka  batez.  

o Hurrengo erronkan, aurreko erronkan ateratako nota berdinak aterata. 
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Errekuperazioaren nota 5 izango da beti. 

● Inkestak: alde batetik, taldeko  ikasle  guztien  artean, Talde-autoebaluazioa izeneko inkesta beteko 

dute; bestetik, ikasleek, bakarka, Autoebaluazioa eta taldekideak izeneko inkesta beteko dute. 

Taldeak bere buruari ipiniko dio nota, eta taldekideek, taldekide bakoitzari, modu pribatuan.. Nota 

horiek ez dute  izango eraginik azkeneko notan. Inkesta horien notak eta erantzunak isilpekoak 

izango dira, eta erronkan sartuta dauden irakasleek bakarrik ikusiko dituzte.  
 

3. Baliabideak 

 

Moodle plataforman  material interesgarri hauek daude: eskuliburuak, web-orriak, irakaskuntzako estekak 

eta hainbat erakundek plazaratutako informazioa. 

Zabalketa GKEk  eskaintzen dituenak: teknikari bat gelan bertan egongo da,  eta bideoak eta koadernoak 

erabiliko dira. 

ICOk eskaintzen dituenak: teknikariekin eta onuradunekin bideokonferentzia egiteko aukera. 

Baliabide informatikoak: Google Docs, Google Drive, PowerPoint eta 2.0ko  baliabideak. 
 

4. Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

08:55-
09:50 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

10:15-
11:10 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Teknikak 

Erabilera 
Publikoa  

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 
 Teknikak 

Erabilera 
Publikoa 

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

 
Erabilera 
Publikoa 

 

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
 

Erabilera 
Publikoa 

 

 
EGUTEGIA 

 

    2019: urtarrila 

Astelehena Asteartea  Asteazkena Osteguna Ostirala    

7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31   
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Lanbide-moduluak: 
0790.  Ingurumen-hezkuntzako teknikak 
0787.  Giza jarduerak eta ingurumen-arazoak  

Haste-data:  2019ko urtarrilaren 24a  Aurkezte-data:  2019ko otsailaren 20a 

Iraupena: 123 saio (112,75 ordu) Taldeak: banakako 3-4 talde 

  

INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA -KONTROLA 

5. erronka 

IKASLEA 
Tailerrak 
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Erronka honetan, Down Sindrome Fundazioko eta eskolako ikasleekin  hainbat tailer egingo ditugu: 
 

 Habiak margotzen: Down Sindrome Fundaziokoekin. 

 Esperimentuak: 2. mailako Oinarrizko Lanbide Heziketakoekin, laborategian. 

 Plasticando: DBHko Hahatay GKEarekin. 

 Nire zikloa maite dut: Batxilergoko 2. mailako ikasleekin,  laborategian. 
 

Tailerren nondik norakoak: 
 Tailer bakoitzaren iraupena 50-60 minutukoa  izango da. 
 Jarduerak oso dinamikoak izango dira. 
 Ikasleentzako materiala prestatuko da: liburuxkak, posterrak edo jokoak. 
 Tailerren helburua dei-hartzailearekin lotuta izango da. 
 Tailerren  formatuak erakargarriak izango dira. 
 Tailerra amaitzean, 5 galderako ebaluazio-txostena beteko da. Txosten horretan,  emaitzak 

jasoko dira.  
 Material guztia programa baten barruan egingo da: sarrera, helburuak, metodologia, edukiak, 

errekurtsoak, ebaluazioa, aurrekontua eta iritzi pertsonala. 
 Txostena PDF formatuan aurkeztuko da. 

 
Habiak margotzen 
Tailer honetan, ikasleek  habia-kutxa nahi duten moduan margotu edo apaindu dezakete, ondoren, 
bakoitzak etxera eraman dezake etxeko lorategian edo inguruko zuhaitzen batean jartzeko. Jardueran, 
habia-kutxa tailerraren garrantzia eta erabilpenaren nondik norakoak azalduko dira, baita horiek okupatzen 
dituzten ohiko hegaztiak zein diren ere.  
 
Esperimentuak 
Lanbide Heziketako 2. mailako ikasleek hamabost minutuko hiru praktika erraza  prestatuko dituzte.   Gaiak 
fisikarekin lotutakoak dira; adibidez pH, uraren gainazal-tentsioa, gasen portaera, eta abar. 
 
Plasticando 
DBHko 1. mailakoek 50 minutuko jarduera bat egingo dute.  
Gaia: plastiko-ontziek ingurunean eta bereziki itsasoan  duten eragina.  
 
Nire zikloa maite dut 
Tailer honetan, aukera egongo da 50 minutuko jarduera bat edo 25 minutuko 2 jarduera egiteko. Gure 
helburua gure zikloaren publizitatea egitea izango da  eta, horregatik, taldeak Batxilergoko 2. mailakoak 
izango dira. Jarduerak  joan den ikasturtean ingurumena kudeatzeko moduluaren laborategian egindako 
praktikak izango dira.  
 
 

 

 

 

 

 

  

ERRONKA 
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Ikaskuntzaren emaitzak, ebaluazio-irizpideak eta zehar-konpetentziak 

 

0791 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK 

3. 
Ingurumen-hezkuntzako programan aurreikusitako jardunak garatzeko sekuentzia  
antolatzen du, jorratutako gaia eta helburu den taldearen ezaugarriak aztertuta. 

4. 
Esparru publikoan eta pribatuan ingurumen-hezkuntzako programak garatzeko jarduerak 
abiarazten ditu, eta jardunbide iraunkorrak ingurunearekin lotzen ditu. 

5. 

Ingurumen-hezkuntzaren hainbat jardun-esparrutan gauzatutako esku-hartze prozesuak 
ebaluatzen ditu, eta aldagai garrantzitsuak eta ebaluazio-tresnak  lortutako  emaitzekin  
lotzen ditu. 

 

0790 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO TEKNIKAK 
1. Ingurumen-hezkuntzako teknikak  balioak eskuratzen laguntzen du. 

2. Ingurumen-dokumentazioa biltzen du, informazioaren baliabideak eta euskarriak hautatuta. 

3. 
Ingurumen-informaziorako eta hedapenerako baliabideak eta materialak prestatzen ditu, 
lortu nahi diren xedeak eta helburu den taldearen ezaugarriak aztertuta. 

4. 
Ingurumenaren berri ematen du, baliabide naturalak modu iraunkorrean erabil daitezen 
sustatzen du, eta teknika eta material egokiak hautatzen ditu. 

5. 
Ingurumena interpretatzeko prozedurak azaltzen ditu, bisitatutako tokiaren inguruneko 
baliabideak eta azpiegiturak erabilita. 

 
 
ZEHAR-KONPETENTZIAK 

Hauek landuko ditugu: 
 

 Autonomia 

X Inplikazioa 

X Ahozko komunikazioa 

 Antolaketa eta dinamika 

 Lanen kalitatea 

X Lan-taldea eta  arazoen ebazpena 

 Erabakiak hartzea 

 Informazioaren  trataera 
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1. Egin beharreko lanak 

 

URRATSAK 

MODULUA 
EGINBEHARRAK 

ARDURADUNA: 

BANAKAKOA / 

TALDEKA 

DATA 

 Tailerren helburuak zehaztea.   

 Habiak margotzen tailerra egituratzea.   

 Esperimentuak tailerra egituratzea.   

 Plasticando tailerra egituratzea.   

 Maite dut nire zikloa tailerra egituratzea.   

 Erosteko materiala aukeratzea.   

 Materiala zehaztea: liburuxkak, posterrak, jokoak   

 Edukiak ezartzea.   

 Aurrekontua egitea.   

 Kronograma egitea.   

 Ebaluazioa egitea.   

 Nork bere iritzia ematea.   

 Sarrera egitea.   

 Azken txostena PDF formatuan egitea.   

 
 

2. Ebaluazio-irizpideak 

 
Erronkaren ebaluazioak honako irizpide hauek betetzen ditu:  

1. Zehar-konpetentziak: % 30  

2. Konpetentzia teknikoak: % 70. Modulu  bakoitzak, berea. 

Erronkaren  kalifikazio-matrizean,  irizpide guztiak azalduta daude.  Irizpide bakoitzak konpetentziak 

neurtuko ditu errubriketan oinarrituta. 

● Zehar-konpetentziak aurkezpen-egunerako eginda egongo dira. 

● Irakasleak konpetentzia teknikoak noiz zuzenduko dituen erabakiko du. 

● Erronka edo ikaskuntzaren emaitzak  gainditzen ez badira, azken erronka denez, irakasleak 

erabakiko du zein  motatako lana  edo jarduera egin beharko den. Errekuperazioaren nota 5 izango 

da beti. 

● Inkestak: alde batetik, taldeko  ikasle  guztien  artean, Talde-autoebaluazioa izeneko inkesta beteko 

dute; bestetik, ikasleek, bakarka, Autoebaluazioa eta taldekideak izeneko inkesta beteko dute. 

Taldeak bere buruari ipiniko dio nota, eta taldekideek, taldekide bakoitzari, modu pribatuan. Nota 

horiek ez dute  izango eraginik azkeneko notan. Inkesta horien notak eta erantzunak isilpekoak 

izango dira, eta erronkan sartuta dauden irakasleek bakarrik ikusiko dituzte.  
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3. Baliabideak 

 

Moodle plataforman material interesgarri hauek daude: eskuliburuak, web-orriak, irakaskuntzako estekak 
eta hainbat erakundek plazaratutako informazioa.  

Baliabide informatikoak: Google Docs, Google Drive, PowerPoint eta 2.0ko  baliabideak. 

Posterrak  eta komikiak diseinatzeko web-orriak: Canva,  Infogram, Easel, Storyboardthat  eta Pixton. 

 

4. Denboralizazioa 

 

ASTEKO ORDUTEGIA 

2. IHK ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA 

08:00-
08:55 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

08:55-
09:50 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Programak Programak 

10:15-
11:10 

Programak Programak 
Ingurumen-

arazoak 
Teknikak 

Erabilera 
Publikoa  

11:10-
12:05 

Programak 
Ingurumen-

arazoak 
 Teknikak 

Erabilera 
Publikoa 

12:20-
13:10 

Teknikak 
 Ingurumen-
arazoak 

 
Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

13:10-
14:00 

Teknikak 
Ingurumen-

arazoak 
 

Erabilera 
Publikoa 

Ingelesa 

 

 
EGUTEGIA 

    2019: urtarrila 

Astelehena Asteartea  Asteazkena Osteguna Ostirala    

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  1 

 

 

    Otsaila  2019 

Astelehena Asteartea  Asteazkena Osteguna Ostirala    

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21  
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                        Egutegia 

2018-2019 ikasturteko denboralizazioa 

   2018: iraila 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

 

  2018: urria 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31 1 2 

 

  2018: azaroa 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

 

 

  2018: abendua 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

3 4 5 6 7 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

 

  2019: urtarrila 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

7 8 9       10 11 

14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 1 

 

  2019: otsaila 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

 

 Airbus  Argia, kamera eta ekintza! 

 Non sartu naiz?  Valles Cruceños, garapen berria 

 Altxorraren bila  Tailerrak 

 Eraikitzen   
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