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1. JUSTIFIKAZIOA

Honako proposamen didaktikoa hau Pentsamenduan Oinarritutako Ikaskuntza
(POI) metodoan oinarritzen da, Matematika-arloan, DBHko eta Batxilergoko hainbat eduki
lantzeko bide- eta estrategia-bilduma gisa ulertuta. Proposamen honen bidez, edukiak
eskuratzeko, ikasleari hainbat pentsatzeko estrategia irakatsiko zaizkio, zeinak giltzarri
eta bizitzarako ere erabilgarri diren (Thinking Based Learning irakaskuntza metodoa:
http://teach-think.org). Behin horiek jaso eta aplikatutakoan, pentsatze-prozesuaren
egiturari buruzko hausnarketa egitera gonbidatuko dugu, metakognizioa lantze eta
sustatze aldera. Lan egiteko mota honekin, garrantzi aparta eman nahi diogu zer
pentsamendu mota erabili den jabetzeari, prozesuan zer trebezia baliatu ditugun
jakiteari, estrategia kognitiboek zer eraginkortasun duten ebaluatzeari eta, egoera
berrietan, pentsatzeko modu hori nola erabiliko dugun planifikatzeari.
Pentsatzeko eta bizitzarako honako estrategia hauek landuko ditugu:
a. Konparatzea eta kontrastatzea (2)
b. Osotasuna eta atalak bereiztea (2)
c. Sekuentziatzea (2)
d. Sailkatzea
e. Kausa azaltzea
f. Iragartzea
g. Orokortzea
h. Erabakiak hartzea
i. Problemak ebaztea

Ikasgelan erabiliko den lan dinamika IK/KI programan oinarritzen da (Ikasteko Kooperatu
eta Kooperatuz Ikasi). Ikasleek, batzuetan, binaka eta, besteetan, taldeka lan egingo
dute, beti ere kooperazioa bilatzeko.
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2. SAIOETAKO TEKNIKAK ETA ZEHAZTASUN BATZUK



Elkarlaneko ikaskuntza taldea eratzea, saioetan aritzeko (IK/KI).



Elkarlanean, ikasleekin batera, estrategiaren araberako pentsatzeko mapak
sortzea.



Curriculum-eduki bakoitza pentsatze-estrategia batez lantzea.



Edukia lantzeko, pentsatzeko mapa gida gisa erabiltzea. Hau da, galderei
erantzunez, edukia eta pentsamendu-estrategia lantzea.



Pentsamendu-prozesuaren ideiak antolatzeko eta idazteko, antolatzaile grafikoak
erabiltzea.



Irakaslearen galderek irekiak izan behar dute, eta ikaslearen erantzunek, onak edo
ez hain onak, kontuan hartzekoak. Helburua da ikaslearen pentsamendua modu
arduratsuan bultzatzea, erantzunetan zehaztasuna lortzea eta arrazoiak eta
ondorioak eskatzea, hau da, ikaslearen pentsamendua zabaltzea. Ikasleen
erantzun arrakastatsuak lortzeko, mota honetako galderak egin behar ditugu:
-



Argitzeko galdera. Zer adierazi nahi duzu esan duzun horrekin?
Zabaltzeko galdera. Zer azpimarratu nahi duzu horrekin?
Erronka sortzen duten galderak. Zergatik esan duzu hori? Adibiderik?

Saio bakoitza bukatu eta gero, beharrezkoa da metakognizioa lantzea: ikasleek
nola egituratu duten pentsatze-prozesuari buruz hausnartzea, eta, pentsatzeko
estrategia hori bizitzan trebetasunez erabil dezan, zer egiten ari diren eta
zertarako jakitea. Hori egiteko, honako pauso hauei jarraitu behar diete:





erabilitako pentsamendu motaz JABETZEARI
pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak EZAGUTZEARI
erabili diren estrategien eraginkortasuna EBALUATZEARI
beste egoera batean, pentsamendu mota hori nola erabili
PLANIFIKATZEARI
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3. SAIOAK
3.1.NON DAGO PARABOLA? (SAILKATZEA)
Maila: DBHko 3./4. maila
3.1.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, sailkatzea estrategia erabiliz, helburua da
ikasleak emandako elementu multzoa sailkatzea, haien ezaugarriak kontuan
hartuta. Horretarako, elementuak identifikatuko ditu lehenengo. Gero,
irakaslearekin batera zehaztuko du (edo bere kabuz, estrategiaren arabera)
elementuak zer kategoriatan sailkatuko dituen. Ondoren, kategoria bakoitzaren
ezaugarriak aztertuz, elementu bakoitza azalduko du. Azkenik, ezaugarri horiek
kontuan izanda, elementuak sailkatuko ditu dagozkien kategorietan.

-

Edukiari dagokionez, bigarren mailako funtzio baten adierazpen aljebraikotik
abiatuta, helburua da ikasleak aurresatea haren adierazpen grafikoa nolakoa
izango den, eta aurkakoa ere bai.

H

3.1.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Lauko taldetan jarriko ditugu ikasleak elkarlanean, ahal bada. Ordenagailu bana
izango dute ikasleek edo, gutxienez, bi ordenagailu talde bakoitzeko. Materiala eta
sailkatzeko funtzio aljebraikoak banatuko dizkiogu talde bakoitzari:
-Pentsatzeko mapa eratzeko, ikasleei DIN-A4 orri hau banatuko diegu (1. lanorria):

1. lan-orria
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Pentsatzeko mapa idazteko, DIN-A4 orriaren atzealdea izango dute:

Pentsatzeko mapa
Pentsatzeko
estrategia

1.2.…..
Pentsatzeko
maparen galderak

-

Edukia lantzeko, DIN-A4 orri batean sailkatu behar ditugu funtzio aljebraikoak :

2. lan-orria

Edukia lantzeko, antolatzaile grafikoa eskainiko diogu taldeari, eta arbelean beste
handiago bat egingo dugu. Hona hemen bi antolatzaile grafiko: bata, pentsatzeko mapa
eraikitzeko; bestea, edukia lantzeko.
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Zer sailkatu behar dut?
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F
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3.1.3.NOLA EGITURATU SAIOA
3.1.3.1.Pentsatzeko mapa eraikitzea
Pentsatzeko mapa eraikitzeko, adibide ezagun batetik hasi behar dugu, eta, kasu
honetan, parabolaren kurbadura nolakoa den hartuko dugu adibide gisa. Bi aukera
ditugu: ahurra edo ganbila izatea. Horrela, ikasleari esango diogu erabili behar dugun
estrategia berria dela (beheranzko sailkapena) eta ezaugarri gisa duela sailkapen itxia
izatea, hau da, irakasleak esango du nola sailkatu behar den (kategoriak). Aldiz,
goranzko sailkapenean, ikasleak berak erabakiko du nola sailkatu.
Esan bezala, beheranzko sailkapenean kategoriak irakasleak jartzen dituenez,
ikasleari 1. lan-orria aurkeztuko diogu, eta hainbat gauza kontuan izan behar dituela
zehaztuko, adierazpen grafikoa edo aljebraikoa bada. Parabolak kurbaduraren arabera
sailkatzeko, bi aukera dituen antolatzaile grafiko bat emango diogu.
Kontuan izan behar dugu pentsatzeko mapa osatzea dela lehenengo helburua, eta
ez sailkatzea, eta galderen bitartez gauzatzea, hain zuzen ere, pentsatzeko mapa hori.
Horregatik, gure ikasleak, ezer egin baino lehen, galdera planteatzera animatuko ditugu,
eta, sailkapen bat egin behar badugu, nondik hasi behar dugun galdetuko diegu. Ikasleen
galderen artean, zer sailkatu behar da? galdera lehena izatea lortu behar dugu, eta gure
erantzuna izango da parabolak direla eta kurbaduraren arabera sailkatuko ditugula.
Azken hori galdera moduan nola jar daitekeen galdetuko dugu orain, pentsatzeko
maparen lehenengo galdera idazteko: zer kategoriatan sailkatu nahi dituzu elementuak?
Parabola ahurretan eta parabola ganbiletan erantzun behar dute. Horren ondoren esango
diegu bakoitzaren ezaugarriei buruz pentsatzen hasteko.
Kategoria bakoitzaren ezaugarriak landuko dituzte taldetan. Brainstorminga egingo
dugu denon artean, eta nola adierazi hori galdera moduan izango da hurrengo
eginkizuna, lortzea ikasleren batek honako hau esatea, alegia: zer ezaugarri ditu
kategoria bakoitzak?

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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Batzuetan, bigarren galdera eta hirugarrena nahasi egingo ditu ikasleak, zuzenean
joango delako egitera, pentsatu gabe zertan ari den. Lehenengo, ezaugarri guztiak
definituko ditugu, eta, gero, sailkatuko. Horregatik, zer falta den egiteko galdetuko diegu,
eta falta den hori galdera moduan jarraraziko diegu: zer ezaugarri dituzte sailkatu behar
ditugun elementuek?

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Sailkatu behar dugun elementu bakoitza aztertzen jarriko dugu ikaslea, eta,
azkenean, zer eginkizun egin behar duen galdetuko. Normala denez, SAILKATU hitza
aterako da, baina berriro eskatu behar diegu galdera moduan jartzea eta hori elkarlanean
lortzea: ezaugarrietan oinarritzen bagara, zer kategoriatan sailkatuko dugu elementu
bakoitza?
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(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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Ariketa bukatu ondoren, pentsatzeko maparen galderak errepasatuko ditugu, eta
erantzunak lortuko. Modu horretan, matematikako edukia ere lantzen arituko gara.
-

Zer kategoriatan sailkatu nahi ditugu elementuak?
Zer ezaugarri ditu kategoria bakoitzak?
Zer ezaugarri dituzte sailkatu behar ditugun elementuek?
Ezaugarrietan oinarritzen bagara, zer kategoriatan sailkatuko dugu elementu
bakoitza?

Baldin eta denbora badugu, lantzeko dugun edukiarekin hasiko gara. Bestela,
saioa bukatutakoan, BETI metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleari galdetu:






Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko? (Erabilitako pentsamendu
motaz JABETU). Sailkatzea
Zer pausori jarraitu diegu? (Pentsamendu-prozesuan baliatutako
estrategiak EZAGUTU). Pentsatzeko mapan agertzen diren galderak
Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? (Erabili diren estrategien
eraginkortasuna EBALUATU). Ikasleekin prozesu hori nola joan den
ebaluatuko dugu
Pentsatzeko estrategia hori erabili izan ez bagenu, hain onak izango
ziren ebazpenak eta ondorioak? Zer beste arlotan erabiliko zenuke
pentsatzeko estrategia hori?

3.1.3.2.Edukia lantzea, estrategia erabiliz (sailkatzea)
Funtzio parabolikoekin jarraituz, orain beste modu batean sailkatuko ditugu:
adierazpen aljebraikoa emanik, planoan nola egongo diren grafikoki adierazita aurrez
esan nahi dugu. Motaren arabera, bereizi behar dugu non egongo diren kokatuta
planoan. Hauek bereizi nahi ditugu:
-

A mota: y = ax2
B mota: y = ax2+c
C mota: y = ax2+bx
D mota: y = ax2+bx+c, bakoitzak bere kokapen berezia duela.

DIN-A4 orri batean, 8 funtzio banatuko dizkiegu ikasleei (2. lan-orria), eta motaren
arabera sailkatu behar dituzte. Ikasleek dagoeneko badituzte elementuak eta kategoriak.
Antolatzaile grafiko bat ere emango diogu talde bakoitzari. Arbelean ere kategoria
bakoitza idatziko dugu. Aldez aurretik, pentsatzeko mapa egin dugu, eta galderak prest
daude. Irakasleak planteatuko du lehenengo galdera: zer kategoriatan sailkatu nahi
ditugu elementuak? Arbelean dagoeneko 4 kategoriak idatzita ditugu (motak), eta
antolatzailean idatziko ditugu.
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Irakasleak argi utzi behar du pauso hori. Gero, honako galdera hau planteatuko
du: zer ezaugarri ditu kategoria bakoitzak? Irakasleak 10 minutu emango die kategoria
bakoitzaren ezaugarriak azter ditzaten. Adibidez, A motakoa oso erraz ikusten da: x=0
denean, y=0 dela, hau da, (0,0) puntutik pasako da, eta, x2-ren koefizientea + edo – izan,
kurbadura gorantz edo beherantz joango, eta ahurra edo ganbila den adieraziko .
Horrela, lau motak aztertu behar dituzte. Irakaslea taldez talde joango da, ziurtatzeko,
alde batetik, lanean ari direla, eta, bestetik, eta, are garrantzitsuagoa, sortzen diren
zalantzak argitzeko eta, pista txikiak emanez, ezaugarri guztiak aurkitzeko.
Denbora nahikoa bada, abisatu minutu bat lehenago bukatzen joateko edo, ez
badute bukatu, utzi beste denbora tartetxo bat (ez luzatu klasearen martxa ez
moteltzeko), eta eman hitza talde bakoitzari denen artean kategoria bakoitzaren
ezaugarriak osatzeko. Besteen laguntzarekin, taldearen idazkariak hutsuneak beteko
ditu, denak ondo osatuta izan arte.

Galdera honekin jarraituko dugu: zer ezaugarri dituzte sailkatu behar ditugun
elementuek? Ikasleak taldetan jarriko ditugu sailkatu behar dugun elementu bakoitza
aztertzen (orriko 8 funtzioak): ezaugarrietan oinarrituta, funtzio bakoitza aztertuko dute.
Irakaslea berriro taldez talde arituko da ziurtatzeko azken galdera horri bakarrik
erantzungo diotela. Hori egin eta gero, beste tarte bat eskainiko die irakasleak azken
galderei erantzuteko. Horrela ziurtatuko dugu pausoz pauso aritu direla.
Orduan, galdera honi erantzutera gonbidatuko ditugu ikasleak: ezaugarrietan oinarritzen
bagara, zer kategoriatan sailkatuko dugu elementu bakoitza? Taldeka erantzungo dute,
eta denon artean arbelean zuzenduko.
Ziurtatzen dugunean ariketa ondo egina dagoela, ikasleek antolatzailea zuzendu
eta gorde dezakete. Aukera daukagu arbelari argazkia ateratzeko eta, classroom antzeko
aplikazio baten bitartez, egindako guztia denen eskura jartzeko.
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(Arbel eta arkatza digitalarekin egina)

16

Matematika, pentsamenduan oinarrituta

Bukatzeko, antzeko beste orri bat banatuko diegu edo classroomaren bitartez
ariketa online jarriko, etxean egin dezaten, edo, orokortze-prozesu bat egiteko, ohar
moduan berridazteko eskatuko.

3.1.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa

M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek
erabilitako pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, sailkatzea da
pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak zein
izan diren jakin behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dute, eta, edukia lantzeko, ea sailkatzea baliagarria
izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko?
Zer pausori jarraitu diegu?
Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek?
Zer hobekuntza proposatuko ditugu?
Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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3.2.ARRAZOI TRIGONOMETRIKOEN GARRANTZIA (IRAGARTZEA)
Maila: DBHko 4. maila
3.2.1.HELBURUAK
H

-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, iragartzearen estrategiari jarraituz,
helburua da ikasleak trebetasunez iragarpenak egitea, behar duen
informazioa bilatu eta gero, iragarpen hori baieztatuko edo ezeztatuko
duten ebidentziak aurkitzeko, eta iragarpen horiek gertatzeko probabilitatea
kalkulatzeko.

-

Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak elementu baten altuera (luzera)
kalkulatzen ikastea, triangelu zuzenak eta arrazoi trigonometrikoak
baliatuta.

3.2.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, lauko taldetan.
Materiala:
-

Pentsatzeko mapa eratzea

Pentsatzeko mapa arbelean, arbela elektronikoan edo poster batean osatuko
dute, hemen agertzen den modu berean.

Pentsatzeko
estrategia

1.2.…..
Pentsatzeko
maparen galderak

Edukia lantzeko, antolatzaile grafikoa eskainiko diogu taldeari, eta beste handiago bat
sortuko. DIN-A3 tamainako antolatzaile grafiko bat banatuko dugu, zeinak galdera hau
idatzita izango duen:
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GALDERA: SARTUKO AL DA HARITZA LORATEGIAN?

AG

Zer informazio behar dugu?

Itzal nahikoa emango duen haritza erosi nahi dugu gure etxeko lorategian
landatzeko. Zabalera nahikoa dugu, baina altuerarekin oztopoa izan dezakegu,
elektrizitate-kablea bost metroko altuerara pasatzen baita.
Arazoa da luzera horretako zuhaitzak neurtzea zaila dela, eta, zuzenean ezin
denez neurtu, tresna berezi baten beharrean gaudela edota beste modu batzuk
aurkitu behar ditugula.

Ebidentziak

*

AG
G

Iragartzea zuzena da?
IRAGARTZEA: Zer gertatuko
da?

AURREKO INFORMAZIOA:

*ebidentziak baloratzeko atala:
+ alde
- kontra
+/- ez alde, ezta kontra ere
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Arrazoi trigonometrikoak erabili behar badituzte, tresna bat behar dute angeluak
neurtzeko. Hori helburuetako bat da. Neurtzeko, honako hauek behar dituzte: angelugarraiagailu bat, plomu bat edo pisua duen antzeko beste zerbait, metalezko edo plastiko
gogorreko hodi fina (zulotik behatu beharrekoa begi-bistaz ikusteko modukoa) eta soka
fina.

Horrekin batera, Interneteko bilaketak egiteko, ordenagailu pare bat beharko dira
taldeko, baita erregelak eta arrazoi trigonometrikoak kalkulatzeko kalkulagailua ere.
Aurkitu behar dituzten ebidentzien arabera, beste tresnaren bat beharrezkoa izan daiteke.

3.2.3.Nola egituratu SAIOA
3.2.3.1.Pentsatzeko mapa eraiki.
Pentsatzeko mapa eraikitzeko, taldeka jarri ondoren, ea inoiz IRAGARTZEA
estrategia erabili duten galdetuko diegu, eta ea pentsatzeko mapa gelan dagoenetz
begiratuko dugu (gerta daiteke erabili izana, baina ez gogoratzea). Bestela, pentsatzeko
mapa eratu beharko da, eta, pentsatzeko mapako galderak osatzeko, iragartze sinple bat
proposatuko dugu.
Egoera. Pentsatu behar dugu, bihar arratsaldeko lauretan, Madrilen hegazkin bat
hartu behar dugula New Yorkera joateko. Donostiatik Madrilera kotxez joan behar dugu,
eta bidelagunak proposatu dizu goizeko 11etan ateratzea, aireportura garaiz iristeko.
Erantzuna emateko, ondo pentsatzea erabaki duzu. Zure lagunak egindako iragarpena
zuzena da? Garaiz iritsiko al zarete Donostiatik ordu horretan ateraz gero?
Ikasleei galdetuko diegu ea iragartze zuzena egitea garrantzitsua den ala ez, eta
zergatik. Erantzunen artean, ondo iragartzearen garrantzia azaldu behar dute, jokoan
baitago hegazkina hartzea edo ez. Ezin dugu zehaztu, ehuneko ehun, guk hartutako
erabakiarekin garaiz iritsiko garenetz. Hori guztia iragartzearen ondorioa izango da, baina
iragartze zuzena egiteko oinarri sendoak erabiltzen ari garela ziurtatuko dugu.
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Horrela, iragartzearen azterketa egiteko, ikasleei eskatuko diegu taldeka
pentsatzeko ea zer motatako informazioa kontuan hartu behar dugun. Ikasleen erantzunen
artean, Madrilera iristeko behar den denbora-tartea, eguraldia, kotxearen egoera, trafikoa,
errepidearen egoera, hegaldiaren berezitasunak eta beste batzuk egon daitezke. Horiek
guztiak arbelean idatziko ditugu, eta ea horrekin eta gure intuizioarekin bakarrik
iragarpenari erantzun diezaiokegun galdetuko. Helburua da ikaslea ohartzea orain
lortutakoaz, kontrastatutako daturik gabe aritzea ez dela nahikoa, eta ahalik eta
zehaztasun handienarekin lan egin behar dugula. EBIDENTZIA hitza sartuko dugu tartean.
Behar dutenei esanahia argitu ondoren, ikasle guztiei eskatuko diegu talde bakoitzaren
informazioa aztertzeko eta ebidentziak aurkitzeko, informazio horrek iragarpen horren alde
edo kontra egingo baitu. Ordenagailuak, telefonoak (GPS) eta abar erabil ditzakete
horretarako. Azkarrago egiteko, talde bakoitzak informazio mota bat azter dezake, eta
horren ebidentziak aurkitu. Lortutakoan, arbelean idatziko ditugu denon artean, eta,
iragarpenaren aurrean, nola jokatzen duten ebidentzia horiek aztertzeko eskatuko diegu:
alde, kontra edo ez dioten eragiten. Hori guztia kontuan izanda, iragarpen horren
zehaztasuna erabaki behar dute. Bidelagunaren iragarpena zehatza den ala ez galdetuko
diegu. Horrela, denon artean ikusiko dugu bidelagunaren iragarpena ez dela ona izan,
eta, hegazkina hartzera garaiz iritsi nahi badugu, lehenago atera behar dugula.
Etorkizunean gertatuko diren gauzei buruz egiten da iragarpena, eta, lehen esan bezala,
ehuneko ehun ezin bada jakin, estrategiari jarraituz ziurta dezakegu hobeto jokatuko
dugula erabakiak hartzeko orduan. Horrekin batera, zera esango diegu: zehaztasun
handiko iragarpena egiteko, pentsamenduak antolatu behar ditugu (estrategia).
Pentsamenduak antolatzeko, pentsatzeko mapak oso erabilgarriak izango zaizkie, eta
jakin behar dute beren pentsamendua gidatzeko galderak mapa horietan agertuko direla.
Hori guztia ikusi ondoren, zer egin dugun pausoz pauso adierazteko eskatuko diegu
ikasleei, eta hori guztia galdera moduan jartzeko. Horrela iritsiko gara pentsatzeko mapa
eratzera, zeinetan honako galdera hauek edo antzekoak (denon artean moldatutakoak)
adieraziko ditugun:

IRAGARTZEA

1. Nolako hasierako iragarpena egingo dut?
2. Zer informazio mota aztertu behar dut ondo iragartzeko?
3. Zer ebidentzia aurkitu ditut?
4. Ebidentzia horietan oinarrituta, zer-nolako iragarpena egin
dut: gertatuko da, zalantzazkoa da edo ezinezkoa da?
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Edukia lantzeko orduan, pentsatzeko mapa arbelean jarriko dugu, idatzita edo
poster moduan.

3.2.3.2.Edukia lantzea
Edukia lantzeko, iragartzearen estrategia erabili behar dugu. Horretarako, A3
tamainako antolatzaile grafikoa banatuko diegu, eta, han, arazoa planteatuko.
Itzal nahikoa emango duen haritza erosi nahi dugu gure etxeko lorategian
landatzeko. Zabalera nahikoa dugu, baina altuerarekin oztopoa izan dezakegu,
elektrizitate-kablea bost metroko altuerara pasatzen baita.
Arazoa da luzera horretako zuhaitzak neurtzea zaila dela, eta, zuzenean ezin denez
neurtu, tresna berezi baten beharrean gaudela edota beste modu batzuk aurkitu behar
ditugula.
Iragarri behar dugu nolako zuhaitza aukeratuko dugun: bost metro baino handiagoa edo
txikiagoa.
Adibide gisa, edozein zuhaitz hartuko dugu, eskola barrukoa edo gertu dagoena,
eta ingurua garbi izango du neurketak eroso egiteko.
Erabili dugun pentsatzeko mapa hartuko dugu, eta ikasle bati esango diogu ozen
irakurtzeko: nolako hasierako iragarpena egingo dut?
Talde bakoitzak erabakiko du zer iragarpen egin nahi duen, eta antolatzaile
grafikoan idatziko. Trigonometria lantzen ari garenez, ikasleak triangeluaren eta arrazoi
trigonometrikoen gainean jakitun jarriko ditugu, aurreko informazio gisa. Arrazoi
trigonometrikoak erabiliz, informazio mota bat landu behar dutela esango diegu, eta horren
laguntzaz ebidentziak aurkitu. Hori guztia arbelean adieraziko dugu, eta han edo arbel
digitaleko antolatzaile grafikoan antolatzailea irudikatuko. Bigarren galderari erantzuteko
(Zer informazio mota aztertu behar dut ondo iragartzeko?), lehen esan bezala, modu bat
izango da arrazoi trigonometrikoak erabiltzea, eta, horretarako, triangelua irudikatuta
izango dute. Han ikusi behar dute zer datu dituzten, zer datu behar dituzten eta zer
kalkulatu behar duten (zuhaitzaren altuera). Denbora-tarte bat utziko diegu informazio hori
berraztertzeko, eta, hori egiteko, ordenagailua edo mugikorra erabiltzea aukerakoa izango
dute.
Beste batzuen artean, informazio hau bilatzeko aukera izango dute:
-

Derrigorrezkoa. Klinometroa eta metro-soka dituztela, aurkako katetoa neurtuko
dute, eta, gero, ondoko katetoa neurtu beharko dute, horretan islatzen baita neurtu
behar den puntutik zuhaitzerainoko distantzia eta zer angelu-inklinaziorekin ikusten
duten zuhaitzaren punta.
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-

-

-

-

Orri bat erabilita. Folio bat hartuko dute, eta tolestuko, triangelu zuzena eta
aldekidea lortu arte. Sobera dagoen zatia kenduko dute, eta zuhaitzetik aldentzen
joango, hipotenusaren lerrotik zuhaitzaren punta ikusi arte.
Itzalak konparatuta. Makila bat edo pertsona bat erabil daiteke. Pertsona (edo
makila) zuhaitzaren eremuan jarri eta gero, makila edo pertsona neurtuko dugu,
baita haren itzala eta zuhaitzaren itzala ere. Talesen teorema aplikatuko dugu.
Arkatza eta pertsona erabilita. Zuhaitza osorik ondo ikusten den distantzia batera
urrutiratuko gara, arkatza eta besoa luzatuko, eta zuhaitza neurtuko. Arkatza 90º
inklinatuko dugu, lurrarekiko paralelo gelditu arte, eta pertsona mugiaraziko, haren
oinak arkatzaren puntan ikusi arte . Arbolarekin lerrokatuta egon behar du pertsona
horrek, eta ikaslearengandik distantzia berera egongo dira zuhaitza eta pertsona.
…. (Badira beste aukera batzuk)

Gutxi gorabehera, honela geratuko da :

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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Taldeka, informazioa ozen emango dute ikasleek. Irakaslea saiatuko da denen
parte-hartzea bermatzen, eta, horretarako, ikasle guztien informazioa arbeleko antolatzaile
grafikoan jarriko. Hurrengo pausoa egiteko (Zer ebidentzia aurkitu ditut?), talde bakoitzak
bi informazio mota landuko ditu gutxienez, eta, horietako batean, arrazoi trigonometrikoak
erabiliko dituzte. Informazio bakoitzarentzat ebidentziak aurkituko dituzte, eta beharrezko
datuak in situ hartuko. Kasu honetan, beharrezko kalkuluak edo neurketak eginez, altuera
balioetsiko dute. Kalkuluak edo neurketak egiteko 25-30 minutu utzi ondoren, gelara
bueltatuko gara, denon artean antolatzaile grafiko orokorrean ebidentziak jartzeko.
Ondoren, ebidentzia bakoitza balioetsiko dugu iragartzearen alde, kontra edo neutro
jokatzen duen erabakitzeko. Azken galderari erantzuteko ordua iritsi da (Ebidentzia
horietan oinarrituta, zer-nolako iragarpena egin dut: gertatuko da, zalantzazkoa da edo
ezinezkoa da?) Erabakia hartuko dugu, eta ikasle bakoitzari eskatuko diogu prozesuaren
nondik norakoak idatzita ekartzeko hurrengo egunerako (classroomen, denon artean
egindako antolatzaile grafikoaren argazki bat izango du informazio gisa).
Mota horretako problemak ulertu eta gero, bilduma bana emango diegu ikasleei
ebazteko, eta, poliki-poliki, zailtasuna handituko dugu bilduma horretan.

3.2.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa

M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, iragartzea da pentsatzeko
estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak zein
izan diren jakin behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dute, eta, edukia lantzeko, ea iragartzea baliagarria
izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

• Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko?
• Zer pausori jarraitu diegu?
• Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek?
• Zer hobekuntza proposatuko ditugu?

• Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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3.3.NOLA EBATZIKO DUT BIGARREN MAILAKO EKUAZIO BAT?
(SEKUENTZIATZEA)
Maila: DBHko 3./4. Maila
3.3.1.HELBURUAK
-

-

H

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, sekuentziatzea estrategia erabiliz, helburua
da ikasleak elementu-kopurua modu jakin batean ordenatzea. Horretarako,
sekuentziaren helburua zein den jakinda, erabakiko du edo esango zaio zer
motatako sekuentzia egingo duen . Sekuentzia mota horretako elementuek zer
irizpideri jarraitu behar dioten erabakiko du, eta, azkenean, sekuentzia osatuko.
Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak bigarren mailako ekuazioen ebazpena
sekuentziatzea.

3.3.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, lauko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:

SEKUENTZIATZEA

1. Zer helburu du sekuentziak?
2. Zer sekuentzia mota da egokiena helburu hori
lortzeko?
3. Zer irizpide erabili behar dira sekuentzia mota
horretan elementuak kokatzeko?
4. Aurreko guztia kontuan hartuta, nola egokitzen
da elementu bakoitza sekuentzia horretan?

Antolatzaile grafiko bat emango diogu ikasle talde bakoitzari, han sekuentzia
ordenatzeko eta, beharrezko elementuekin, txartelak sekuentziatzeko. Txartel bakoitza
moztuta eta elementuak nahasian emango dizkiegu, eta honako hau adieraziko dugu
txarteletan:
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AG
G

Zer elementu sekuentziatu behar ditut?
Helburua:
Helburua lortzeko sekuentzia mota:
Elementuak sekuentzian kokatzeko irizpideak:

Elementua

Zergatikoa
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3x2 - 6x – 5 = 2·(x2 + 1)

x2 - 6x – 7 = 0

a=1, b= -6, c= -7

−(−6) ± √(−6)2 − 4 · 1 · (−7)
𝑥=
2·1

x1= 7 eta x2 = -1

a) - ( 7+ (-1)) = -6 eta 7 · (-1) = -7
b) (7)2 – 6·(7) – 7 = 0 eta
(-1)2 – 6·(-1) – 7 = 0

Ordenatu.

Jarri ax2+bx+c=0 moduan.

Eskuratu a-ren, b-ren eta c-ren balioak.

Ordeztu 𝑥 =

−𝑏±√𝑏 2 −4𝑎𝑐
2𝑎

formulan.

Lortu x1-ren eta x2-ren emaitzak.

Frogatu emaitzak zuzenak direla:
a)-( x1 + x2 ) = b eta x1 · x2 = c edo
b)sartu ebazpen bakoitza ekuazioan,
eta ikusi berdintza betetzen denetz.
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3.3.3.Nola egituratu SAIOA
Edukiarekin lanean hasi baino lehen, pentsatzeko mapa ezagutzen badute,
arbelean jarriko dugu; bestela, sailkatzea eta iragartzea estrategietan egin dugun moduan,
mapa denon artean eraiki beharko dugu. Pentsatzeko mapa lortzeko, hautatu ikasleentzat
sinplea izango den gai bat; adibidez, 1. mailako ekuazio polinomiokoen ebazpena edo
beste arlo batekoak, hots, datak edo lasterketa bat sekuentziatzea (ranking), eta, ebazpen
hori sekuentziatuz, pentsatzeko mapa sortzea.
Pentsatzeko mapa itxura honetakoa izan daiteke, pentsatzeko mapan aurkeztutakoaren
moduan:
1.
2.
3.
4.

Zer helburu du sekuentziak?
Zer sekuentzia mota da egokiena helburu horretarako?
Zer irizpide erabili behar dira sekuentzia mota horretan elementuak kokatzeko?
Aurreko guztia kontuan hartuta, nola egokitzen da elementu bakoitza sekuentzia
horretan?

Pentsatzeko mapa eraiki eta gero, edukia lantzeko, ikasleek galderaz galdera aritu
behar dute, pauso bakoitzari dagokion garrantzia emanez.
Hortaz, lehenengo lana izango da ikasleak testuinguruan jartzea. Funtzio parabolikoak
edo koadratikoak aztertu ditugu aurretik, eta irakasleak azalduko du bigarren mailako
ekuazioak edo ekuazio koadratikoak askatzea dela y=0 egiten duten x-ren balioak funtzio
koadratikoaren irudikapen grafikoan aurkitzea. Horrekin batera, zer garrantzi duen
bigarren mailako ekuazioen ebazpenaren sekuentziatzeak azpimarratuko du. Dagoeneko
badakite lehenengo mailako ekuazioak nola askatzen diren, baina, bigarren mailako
ekuazioak oso bestela egiten direnez, esango diegu sekuentzia horren elementuak
txartelen bidez banatuko dizkiegula.
Txartel horiak ondo nahasi ondoren ikasleei banatuko dizkiegu, taldeko joko bat.
Horrela, irakasleak berak irakurriko du edo ikasle bati eskatuko dio lehenengo ozen
galdera irakurtzeko: zer helburu du sekuentziak? Ikaslearen parte-hartzea sustatu behar
dugu, eta galderaren erantzuna eskatuko diegu, lehenengo banaka eta gero taldeka. Beti,
pentsatzeko denbora eman behar diegu, eta erantzun guztiak onartuko. Hainbat talderi
galdetuz, lortu behar dugu ideia garbiak eta neurriko adierazpenak eta hizkuntza
erabiltzea: 2. mailako ekuazio polinomikoak ebaztea da helburua, eta erantzun hori jaso
behar dugu. Bakoitzaren antolatzaile grafikoan, hori idazteko eskatuko diegu, argi izan
dezaten helburua. Ondoren, pentsatzeko maparen bigarren galdera egingo dugu: zer
sekuentzia mota da egokiena helburu hori lortzeko? Orokorrean, gela osoari galdetuz,
erantzuna jasotzen saiatuko gara; inork ez badu erantzun zuzenik ematen, zer motatako
sekuentziak dauden gogora ekarriko dugu: kronologikoak, kausa-kateak, alfabeto- edo
lexiko-hurrenkera, logikoa, prozesu baten urratsak, zikloak, rankingak… Kasu honetan,
ordena logikoa erabili behar dugula esatea lortzen dugunean, galdera hau egingo dugu:
zer irizpide erabili behar dira sekuentzia mota honetan elementuak kokatzeko? Ikasleari
txartelak (ekuazioaren ebazpenaren elementuak) aztertzeko eskatuko diogu, hainbat
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erantzun baliagarri lortuko ditugu, eta galdera hau planteatuko dugu taldean egiteko:
aurreko guztia kontuan hartuta, nola egokitzen da elementu bakoitza sekuentzia horretan?
Minutu batzuk utzi ondoren, irakaslea talde bakoitzetik pasatuko da, eta ondo egina
dagoela ziurtatuko du; bestela, ohar txikiak egingo ditu, talde guztiek sekuentzia egokia
lortu arte. Talde bati eskatuko diogu sekuentzia arbelean idazteko edo folio-tamainako
txartel plastifikatuak eduki ditzakegu horretarako. Bitartean, txartel urdinak banatuko
ditugu sekuentzia orokortzeko, hau da, bigarren mailako edozein ekuazio polinomiko
ebazteko balio duena. Txartel horien ondoan jarriko ditugu, argazkia atera, eta, guztion
artean partekatzeko, classroomera igoko.

Azkenik, pentsatzeko maparen galderak gogora ekarriko ditugu, eta bigarren
mailako zenbait ekuazio emango dizkiegu, sekuentzia hori erabiliz, ebatz ditzaten.

3.3.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa

M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, sekuentziatzea da
pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak
ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dute, eta, edukia lantzeko, ea sekuentziatzea
baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
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5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

• Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko?
• Zer pausori jarraitu diegu?
• Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek?

• Zer hobekuntza proposatuko ditugu?
• Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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3.4.NOLA IRUDIKATUKO DUT BIGARREN MAILAKO FUNTZIO BAT?
(SEKUENTZIATZEA)
Maila: DBHko 3.-4. Maila
3.4.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, sekuentziatzea estrategia erabiliz, helburua
da ikasleak elementu-kopurua modu jakin batean ordenatzea. Horretarako,
sekuentziaren helburua zein den jakinda, erabakiko du edo esango zaio zer
motatako sekuentzia egingo duen. Sekuentzia mota horretako elementuek zer
irizpideri jarraitu behar dioten erabakiko du, eta, azkenean, sekuentzia osatuko.

-

Edukiari dagokionez, helburua da, sekuentziatzean, ikasleak jakitea zer pausori
jarraitu behar dien, 2. mailako funtzio bat irudikatzeko.

H

3.4.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, binaka.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:

SEKUENTZIATZEA

1. Zer helburu du sekuentziak?
2. Zer sekuentzia mota da egokiena helburu hori
lortzeko?
3. Zer irizpide erabili behar dira sekuentzia mota
horretan elementuak kokatzeko?
4. Aurreko guztia kontuan hartuta, nola egokitzen
da elementu bakoitza sekuentzia horretan?

Antolatzaile grafiko bat emango diogu ikasle-talde bakoitzari, han sekuentzia
ordenatzeko eta, beharrezko elementuekin, txartelak sekuentziatzeko. Txartel bakoitza
moztuta eta elementuak nahasian emango dizkiegu, eta honako hau adieraziko dugu
txarteletan:
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AG
G

Zer elementu sekuentziatu behar ditut?
Helburua :
Helburua lortzeko sekuentzia mota:
Elementuak sekuentzian kokatzeko irizpideak:

Elementua

Zergatikoa
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y= 2·(x2 - 6x + 10) – 2
Ordenatu, eta jarri y=ax2+bx+c
moduan.

y= 2x2 - 12x + 18

Eskuratu a-ren, b-ren eta c-ren balioak.

𝑎 < 0,
Baldin {
𝑎 > 0,

a=2, b=-12, c=18

⋂ (𝑔𝑎𝑛𝑏𝑖𝑙𝑎)
⋃ (𝑎ℎ𝑢𝑟𝑟𝑎)

a=2, >0 beraz ⋃ 𝑖𝑡𝑥𝑢𝑟𝑎 (𝑎ℎ𝑢𝑟𝑟𝑎)

Kalkulatu erpina, x=-b/2a formularen
bitartez.

x=-(-12)/(2·2)= 3
y=2·32-12·3 + 18 = 0

2

y=ax +bx+c formulan ordezkatuz,
aurkitu x horri dagokion y-ren balioa.

Taula egiteko, jarri erpina erdian, eta,
gero, haren ezkerretik zein eskuinetik,
hartu x-rentzako balio distantziakideak.

Erpina: (3,0)

x
y

0

1

2

3
0

4

5

6

Irudikatu eta aztertu funtzioa, ea aurretik
esandako guztiak betetzen direnetz.
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3.4.3.Nola egituratu SAIOA
Edukiarekin lanean hasi baino lehen, pentsatzeko mapa ezagutzen badute,
arbelean jarriko dugu; bestela, sailkatzea eta iragartzea estrategietan egin dugun moduan,
mapa denon artean eraiki beharko dugu. Pentsatzeko mapa lortzeko, hautatu ikasleentzat
sinplea izango den gai bat; adibidez, 1. mailako ekuazio polinomiokoen ebazpena edo
beste arlo batekoak, hots, datak edo lasterketa bat sekuentziatzea (ranking), eta, ebazpen
hori sekuentziatuz, pentsatzeko mapa sortzea.
Pentsatzeko mapa itxura honetakoa izan daiteke:
-

Zer helburu du sekuentziak?
Zer sekuentzia mota da egokiena helburu hori lortzeko?
Zer irizpide erabili behar dira sekuentzia mota horretan elementuak kokatzeko?
Aurreko guztia kontuan hartuta, nola egokitzen da elementu bakoitza sekuentzia
horretan?

Pentsatzeko mapa eraiki eta gero, edukia lantzeko, ikasleek galderaz galdera aritu
behar dute, pauso bakoitzari dagokion garrantzia emanez.
Lehenengo lana izango da ikasleak testuinguruan jartzea. Funtzio parabolikoak edo
koadratikoak aztertu behar ditugu eta irudikatzen ikasi. Aurretik, lehenengo mailako
funtzioak errepasatuko ditugu, hau da, funtzio linealak, afinak eta konstanteak eta haien
xehetasunak (zuzenak direla, gorakorrak, beherakorrak edo konstanteak izan daitezkela
eta OY ardatza zer puntutan ukitzen duten afinak edo linealak izango direla). Irakasleak
azalduko du bigarren mailako funtzioak, aljebraikoki bigarren mailako polinomioen bidez
adieraziko ditugula eta haien adierazpen grafikoa parabola bat dela. Ikasleek ulertu behar
dute parabolak irudikatzeko beharrezkoa dela erpina kalkulatzea eta hortaz ohartzeko
funtzio bat emango diegu (adibidez y=x2-3) eta, balioak emanez, irudikatzeko esango
diegu. Normalean, balio positiboak emango dizkiote x-ri, eta bakarrik parabolaren adar bat
lortuko dute. Erpina definitzea eta horren garrantziaz jabetzeko eskatuko diegu. Hori
guztia kontuan izanik, funtzio koadratikoaren irudikapen grafikoa egiteko sekuentzia
ezagutzeak duen garrantzia aipatuko dugu. Hori egiteko, esango diegu txartelen bidez
banatuko dizkiegula sekuentzia horren elementuak.
Txartel horiak ondo nahasi ondoren ikasleei banatuko dizkiegu, taldeko joko bat.
Horrela, irakasleak berak irakurriko du edo ikasle bati eskatuko dio lehenengo galdera
irakurtzeko ozen: zer helburu du sekuentziak? Ikaslearen parte-hartzea sustatu behar
dugu, eta galderaren erantzuna eskatuko diegu, lehenengo banaka eta gero taldeka. Beti,
pentsatzeko denbora eman behar diegu, eta erantzun guztiak onartuko. Hainbat talderi
galdetuta, lortu behar dugu ideia garbiak eta neurriko adierazpenak eta hizkuntza
erabiltzea: 2. mailako ekuazio polinomikoak ebaztea da helburua, eta erantzun hori jaso
behar dugu. Bakoitzaren antolatzaile grafikoan, hori idazteko eskatuko diegu, argi izan
dezaten helburua. Ondoren, pentsatzeko maparen bigarren galdera egingo dugu: zer
sekuentzia mota da egokiena helburu hori lortzeko? Orokorrean, gela osoari galdetuz,
erantzuna jasotzen saiatuko gara; inork ez badu erantzun zuzenik ematen, zer motatako
sekuentziak dauden gogora ekarriko dugu: kronologikoak, kausa-kateak, alfabeto- edo
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lexiko-hurrenkera, logikoa, prozesu baten urratsak, zikloak, rankingak… Kasu honetan,
ordena logikoa erabili behar dugula esatea lortzen dugunean, galdera hau egingo dugu:
zer irizpide erabili behar dira sekuentzia mota honetan elementuak kokatzeko? Ikasleari
txartelak (ekuazioaren ebazpenaren elementuak) aztertzeko eskatuko diogu, hainbat
erantzun baliagarri lortuko ditugu, eta galdera hau planteatuko dugu taldean egiteko:
aurreko guztia kontuan hartuta, nola egokitzen da elementu bakoitza sekuentzia horretan?
Minutu batzuk utzi ondoren, irakaslea talde bakoitzetik pasatuko da, eta ondo egina
dagoela ziurtatuko du; bestela, ohar txikiak egingo ditu, talde guztiek sekuentzia egokia
lortu arte. Talde bati eskatuko diogu sekuentzia arbelean idazteko edo folio-tamainako
txartel plastifikatuak eduki ditzakegu horretarako. Bitartean, txartel urdinak banatuko
ditugu sekuentzia orokortzeko, hau da, bigarren mailako edozein ekuazio polinomiko
ebazteko balio duena. Txartel horien ondoan jarriko ditugu, argazkia atera, eta, guztion
artean partekatzeko, classroomera igoko.
Azkenik, pentsatzeko maparen galderak gogora ekarriko ditugu, eta bigarren
mailako zenbait funtzio emango dizkiegu, sekuentzia hori erabiliz, irudika ditzaten .

M

3.4.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa
Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, sekuentziatzea da
pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak
ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dute, eta, edukia lantzeko, ea sekuentziatzea
baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko?
Zer pausori jarraitu diegu?
Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek?
Zer hobekuntza proposatuko ditugu?
Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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3.5.MAILEGU HOBERENAREN BILA (ERABAKIAK HARTZEA)
Maila: BATXILERGOKO 1.a
3.5.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, estrategiarekin bidez erabakiak hartzean,
helburua da ikasleak erabaki zuzenak hartzea. Horretarako, zeri buruz eta
zertarako erabaki behar duen zehaztu ondoren, hainbat aukera eta bakoitzaren
ondorioak aztertuko ditu. Ondoren, ondorio horiek erabakiaren alde edo kontra
dauden aztertuta, ikaslea erabakitzeko moduan egongo da.

-

Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak egokiena aukeratzea, zenbait
maileguren artean.

H

3.5.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, lauko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:

ERABAKIAK HARTZEA
1.- Zergatik erabaki behar dut?
2.- Zer aukera daude?
3.- Zer ondorio ditu aukera bakoitzak?
4.- Zer garrantzi du ondorio bakoitzak?
5.- Ondorioak kontuan hartuta, zer aukera da onena?

Antolatzaile grafiko bat emango diogu ikasle talde bakoitzari, eta txantiloi bera
arbela digitalean izango dugu edo, bestela, ohiko arbelean idatziko dugu. Han, arazoa
hitzez planteatuta izango dugu, eta honako puntu hauek ere agertu behar dute:
-

aukera guztiak
hautatutako aukera eta zergatia
hautatutako aukeraren ondorioak
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- nire aukera
Hona hemen, txantiloi moduan, gure kasuko antolatzaile grafikoa:
Arazoa

AG
G

Anek lana topatu du, eta hileko nomina 1000 € dira. Kotxe berria erostea erabaki
du hara garaiz iristeko. 20.000 euroko mailegua behar du, eta A banketxeak,
hasierako komisiorik gabe eta 6 urtean ordaintzeko, % 5 eskaintzen dio.
Kontzesionarioan, aldiz, % 4,7 eskaini diote, epe berean ordaintzeko, baina
hasierako komisioa % 1,5 da. Bi kasuetan, hileko ordainketak egingo ditu.
Anek jakin nahi du zein den aukerarik onena eta ordainketari aurre egiteko
moduan dagoenetz, jakinik hilero, batez beste, soldataren herena aurrezten
duela.

Aukerak :

Hautatutako aukera:
Ondorioak:

Gure aukera:
Zergatikoa:
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3.5.3.Nola egituratu SAIOA
Edukiarekin lanean hasi baino lehen, pentsatzeko mapa lehendik ezagutzen
badute, arbelean jarriko dugu; bestela, aurreko estrategietan (sailkatzea, iragartzea) egin
dugun moduan, denon artean eraiki beharko dugu. Pentsatzeko mapa lortzeko,
ikasleentzako gai sinple bat hautatuko dugu; adibidez, hainbat markatako smartphoneen
artean erabakitzea, eta pentsatzeko mapa horren galderak ikasleekin sortzea, aurreko
orriko pentsatzeko maparen moduan.
Planteatu behar dugu zer testuinguru dagoen edukia lantzeko: lehenengo eta
behin, ekonomiaren aritmetika lantzen ari gara, eta, interes sinplea eta konposatua ikusi
ondoren, maileguekin arituko gara. Ikasleei galdetuko diegu ea zertarako erabiltzen
ditugun maileguak, eta inbertsioaren eta maileguaren arteko aldea ezagutzen duten. Aldez
aurretik ez badugu egin, komeni da hiztegia lantzea: hipoteka, irekitze-komisioa, kitatzekomisioa… Horiek zehaztu ondoren, txantiloia banatuko diogu ikasle bakoitzari, eta,
lehenengo banaka eta gero taldeka, arazoa irakurtzeko denbora-tarte bat emango diegu.
Jarraian, pentsatzeko mapatik galdera hau irakurriko du ikasle batek: zergatik erabaki
behar dugu? Minutu batzuk utziko diegu erantzunak idazteko, eta haien ekarpenak jasoko
ditugu, beti kontuan izanik, pentsatzeko era arduratsua bultzatu behar dugula, eta
erantzunak idazteak haien kalitatea hobetuko duela. Halaber, irakaslearen esku dago,
ikasleen erantzunak zabaltzea edo zehaztea galderen bitartez, eta erantzun jakin baten
inguruko arrazoiak edo ondorioak eskatzea.
Lehenengo galderaren gaineko erantzunak askotarikoak izan daitezke, baina gakoa
da zer kuota ordaindu behar duen hilero eta, horrekin batera, zenbat ordaindu beharko
duen guztira, 6 urte pasa ondoren. Zehaztuko dugu frantses motako amortizazio-sistema
erabiliko dugula, eta, formula arbelean jarri eta gero, adieraziko dugu zer osagai dituen
formula bakoitzak:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Behar ditugun datuak eta formulak zehaztu ondoren, bigarren galderarekin
jarraituko dugu: zer aukera daude? Antolatzaile grafikoan idatzi beharko dituzte
erantzunak, binaka, taldearen barruan, eta, gero, irakasleak ozen galdetuko die nola bete
behar den arbela digitaleko txantiloia. Hona hemen aukera bat:
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(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Ikasle guztiek datuak ondo idatzi dituztela ziurtatuko dugu, eta galdera hau landuko
dugu: zer ondorio ditu aukera bakoitzak?
Galderari erantzuteko, hainbat bide aukera ditzakegu:
- Lauko talde guztiekin bi zati egingo ditugu; horrela, klasekoen erdiek aukera baten
ondorioak planteatuko dituzte, eta beste erdiek, bestearen ondorioak.
- Lauko talde batean, bi ikaslek aukera bat landuko dute, eta beste bik, bestea. Modu
horretan, talde bakoitzean, aukera guztiak landuko dituzte.
Guk azkena hartuko dugu, hau da, 2-4 moduko taldeak erabiliko ditugu. Horrela,
binaka egingo dituzte eragiketa matematikoak. Irakasleok harremanak ahalbidetuko ditugu
aukera bera egiten ari direnen artean, eta taldez talde arituko gara ikuskatzen. Behin lana
bukatuta, talde barruko azpitalde bakoitzeko kideek bere aukera beste azpitaldekoei
azalduko diete, denek aukera guztien xehetasunak izateko, eta, behar izanez gero,
aldaketaren bat egiteko. Txantiloiak hainbat modutan bete daitezke, aukera bakoitzarekin
txantiloi bat edo bi aukerak txantiloi bakar batean. Guk, arbelean, biak batera jarriko ditugu
ondoren argiago konparatzeko :

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Ikasleari denbora-tartea utziko diogu bi aukerak txantiloian idazteko, eta azken
galderetara pasako gara. Talde bakoitzeko ikasleak zer garrantzi du ondorio bakoitzak?
galderari erantzuten saiatuko dira, eta, galderak eginez, irakasleak ziurtatuko du ikasleek
ondo ulertu dutela zergatia. Horrela, ondorioak kontuan hartuta, zer aukera da hoberena?
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galderara iritsiko gara, eta, antolatzaile grafikoa balizko era honetan beteko:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Kasu honetako bi aukerak aztertu ditugu, eta, nahiz eta baten interesa bestea baino
baxuagoa izan, hasierako komisioak sortzen du aldea. Hilero gutxiago ordaintzen da,
baina badugu beste ezohiko ordainketa bat, hasierako komisioarekin ordaindu behar
duguna, hain zuzen ere.
Azkenik, pentsatzeko maparen galderak gogora ekarriko ditugu, eta antzeko beste
egoera bat planteatuko dugu ebatz dezaten. Ikasleari egunkarietako iragarkietan agertzen
diren beste proposamen batzuk aztertzeko aukera ere ematea garrantzitsua da, eta, haiek
konparatu eta gero, bestelako erabakirik dagoen ikusteko.

3.5.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa
M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, erabakiak hartzea da
pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak
ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dugu, eta, edukia lantzeko, ea erabakiak hartzea
baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
42

Matematika, pentsamenduan oinarrituta

Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko?
Zer pausori jarraitu diegu?
Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek?
Zer hobekuntza proposatuko ditugu?
Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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3.6.LIMITEAK KONPARATZEN (KONPARATZEA ETA KONTRASTATZEA)
Maila: BATXILERGOKO 1.a

H

3.6.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, konparatzea eta kontrastatzea
estrategia erabiliz, helburua da ikasleak berdintasunak eta desberdintasunak
aurkitzea, eta haietatik garrantzitsuenak aukeratzea, ideia berriak sortzeko
eta ondorio batzuk ateratzeko.

-

Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak hainbat limite konparatzea eta
kontrastatzea, haien arteko berdintasunak eta desberdintasunak aztertzeko
eta ondorio batzuk ateratzeko.

3.6.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, biko edo, gehienez, hiruko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:

KONPARATZEA ETA KONTRASTATZEA

1.- Zertan dira berdinak bi kontzeptu horiek?
2.- Zertan dira desberdinak?
3.- Aurreko guztia kontuan hartuta, zer berdintasun eta
desberdintasun dira garrantzitsuenak?
4.- Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan
hartuta, zer ideia atera daitezke?
5.- Horretatik guztitik, zer ondorio esanguratsu atera daitezke
helburua betetzeko ?

Antolatzaile grafiko huts bat emango diogu ikasle talde bakoitzari. Antolatzailean,
konparatu eta kontrastatu behar diren elementuak eta haien arteko berdintasunak eta
desberdintasunak idatzi behar dituzte, zehaztuta edo zehaztu gabe zeren arabera
desberdindu behar ditugun. Gero, bukatzeko, garrantzi gehien dutenak hautatuko dituzte,
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eta, horrekin guztiarekin, nolako ideia nagusiak sortzen diren planteatuko. Hona hemen
antolatzaile grafikoa:

AG
G

KONPARATZEA / KONTRASTATZEA
Zer?

Berdintasunak

Desberdintasunak
Zeren arabera?

Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan hartuta, zer
ideia atera daitezke?

ONDORIO ESANGURATSUAK
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Ikasle-bikote bakoitzari eman beharreko limite-pareen adibideak:

A

B

C

D

E

lim

2𝑥 2 − 3

𝑥→∞

lim

√𝑥 + 4

−1

lim (𝑥 − √𝑥 2 + 5𝑥)

𝑥→∞

lim(𝑥 − √𝑥 + 7)

𝑥→0

𝑥→2

√𝑥 + 2 − 𝑥
√2𝑥 − 2

C

D

E

F

F

−𝑥 2 − 1
lim
𝑥→2 2 − 𝑥

G

G

lim √−9 + 𝑥 2 )

H

H

lim

𝑥→∞

𝑥−4
√𝑥 2 − 1

𝑥−4

𝑥→∞ √𝑥 2

lim

B

𝑥→−3

2𝑥 − 1 𝑥
lim (
)
𝑥→∞ 5 + 2𝑥

2 −3

A

lim (𝑥 − √𝑥 2 + 5𝑥)

𝑥→∞

lim (𝑥 − √𝑥 + 7)

𝑥→0

lim

√𝑥 + 2 − 𝑥

𝑥→2

lim

𝑥→2

√2𝑥 − 2

−𝑥 2 − 1
2−𝑥

lim √−9 + 𝑥 2 )

𝑥→−3

2𝑥 − 1 𝑥
lim (
)
𝑥→∞ 5 + 2𝑥

lim

𝑥→∞

2 −3

2𝑥 2 − 3
√𝑥 + 4
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3.6.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera honako hau da: funtzioen limiteak errepasatu nahi ditugu, kontuan izanda,
datozen gaiak Funtzioen jarraitasuna eta Funtzio arrazionalen adierazpen grafikoak direla,
eta, horretarako, limiteak ebazten jakitea ezinbestekoa dela. Ikasleei adieraziko diegu
modu bat dela hainbat limite konparatzea eta kontrastatzea. Biko taldetan jarriko ditugu.
Talde bakoitzari antolatzaile-grafiko bana eta bi limite emango dizkiogu. Limite horiek
binakatuko ditugu talde bakoitzak aurreko taldearen limite bat partekatzen duela, hau da,
talde batek A eta B limiteak baldin baditu, bigarren taldeak B eta C, hurrengoak C eta D...
Horrela, azken taldeak A limitea izango du bere bi limiteen artean. Limiteak taula batean
binaka izango ditugu, eta, ikasle-kopurua aldatzen bada, horren arabera banatuko ditugu
limite-bikoteak.
Eduki hori lantzeko, lehendik landuta badute estrategia, pentsatzeko mapa
arbelean jarriko dugu edo poster batean izango dugu. Bestela, bi gauza sinple konparatuz
eta kontrastatuz osatuko dugu mapa (sailkatzean eta iragartzean egin dugun moduan).
Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero (2 limite
konparatu eta kontrastatu behar dituzte binaka), ikasle bati pentsatzeko maparen galderak
irakurtzeko eskatuko diogu :
1.- Zertan dira berdinak bi kontzeptu horiek?
2.- Zertan dira desberdinak?
3.- Aurreko guztia kontuan izanda, zer berdintasun eta desberdintasun dira
garrantzitsuenak?
4.- Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan hartuta, zer ideia
atera daitezke?
5.- Horretatik guztitik, zer ondorio esanguratsu atera daitezke helburua betetzeko?
Lehenengo galderarekin hasiko garela esan ondoren (Zertan dira berdinak bi
kontzeptu horiek?), talde bakoitza dagozkion limiteen arteko berdintasunak lantzen hasiko
da. Talde bakoitzeko limiteak haien artean desberdinak direnez, ezin izango dugu
adostasun batera iritsi, baina, irakasleak taldez talde ziurtatuko du erantzunak baliagarriak
direla edota galderak egingo ditu ikasleek berdintasun garrantzitsuenak lor ditzaten.
Denbora-tarte baten ondoren, honako galdera hau egingo dugu: zertan dira desberdinak?
Aurrekoarekin bezala, talde-lana lantzen utziko ditugu, beti irakasleok ikuskatuta, denboratarteari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Talde bakoitzak berariazko lan- erritmoa
izango du, eta, egin beharreko lanen artean, limiteak ere kalkulatu beharko ditu,
konparatze eta kontrastatze on bat egiteko. Ondoren, libre utziko ditugu bestelako galderei
erantzuteko, honako gauza hauek kontuan izanik, galderaren arabera:
- Aurreko guztia kontuan izanda, zer berdintasun eta desberdintasun dira
garrantzitsuenak? Taulan bertan azpimarratuko dituzte zer berdintasun eta
desberdintasun diren garrantzitsuenak.
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- Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan hartuta, zer ideia atera
daitezke? Ideia horiek idatzita izan behar dituzte antolatzaile grafikoan.
- Horretatik guztitik, zer ondorio esanguratsu atera daitezke helbururako? Ondorio batzuk
atera behar dituzte, eta antolatzaile grafikoan egindako guztia ondo prestatu behar dute
gelako kideei azaltzeko.
Aurretik esan bezala, ikasle batzuek lehenago bukatuko dutenez, besteei ere denbora
emateko, bukatu dutenen artean beste limite batzuk banatuko ditugu, baita beste
antolatzaile grafiko bana ere, antzekoa egin dezaten.
Hona hemen ikasleek egindako benetako adibide bat:

Taldez talde, ikasle-bikoteak ikaskideei bere konparazioa eta kontrastea azalduko
dizkie, eta ikaskideen ekarpenak ere jaso ditzakete ondorioak baliozkoak izan daitezen.
Kontuan izan behar da gutxienez beste talde batek limiteak aztertu dituela. Horrek
ziurtatuko du ekarpen minimo bat, eta, okerren bat balego, irakasleak ere galderen bitartez
bideratu lezake.
Normalean, bi saio behar dira guztia lantzeko. Saioarekin bukatzeko, ikasleei hurrengo
gaiarekin zerikusia duten limite batzuk proposatuko dizkiegu classroom bitartez egiteko .
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Hona hemen antolatzaile grafiko betea:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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Bukaeran eta prozesua azkartzeko, ikasle talde bakoitzaren lanari argazkia aterako
diogu, eta arbela digitalean proiektatuko.
3.6.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa

M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, konparatzea eta
kontrastatzea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak
ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dugu, eta, edukia lantzeko, ea konparatzea eta
kontrastatzea baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia erabili dugu
pentsatzeko?
Zer pausori jarraitu diegu?
Funtzionatu al du
pentsatzeko era horrek?
Zer hobekuntza
proposatuko ditugu?
Zer beste egoeratan erabil
dezakegu estrategia hau?
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3.7.LEHEN MAILAKO ETA 2 EZEZAGUNETAKO EKUAZIO-SISTEMAK
EBAZTEKO METODOAK ERREPASATZEA (KONPARATZEA ETA KONTRASTATZEA)
Maila: DBHko 3.-4. maila
H

3.7.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko trebetasunari dagokionez. Konparatzea eta kontrastatzea
estrategia erabiliz, ikaslea gai izango da konparatzeko eta kontrastatzeko,
berdintasun eta desberdintasunak aurkitzeko, haietatik garrantzitsuenak
aukeratzeko, ideia berriak sortzeko eta ondorio batzuk ateratzeko.

-

Edukiari dagokionez. Ikasleak ikasiko edo errepasatuko ditu 1. mailako eta bi
ezezagunetako ekuazio-sistemak askatzeko lau metodoak. Horretarako,
haien arteko berdintasunak eta desberdintasunak konparatuko eta
kontrastatuko dituzte, eta ondorio batzuk aterako.

3.7.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, lauko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:

KONPARATZEA ETA KONTRASTATZEA

1.- Zertan dira berdinak bi kontzeptu horiek?
2.- Zertan dira desberdinak?
3.- Aurreko guztia kontuan hartuta, zer berdintasun eta
desberdintasun dira garrantzitsuenak?
4.- Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan
hartuta, zer ideia atera daitezke?
5.- Horretatik guztitik, zer ondorio esanguratsu atera daitezke
helbururako ?
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Antolatzaile grafiko bi emango zaizkio ikasle-talde bakoitzari, baita, orri batean
planteatuta, binaka zer elementu konparatu eta kontrastatu behar diren ere. Taldearen
barruan, lehendabizi, lehen antolatzaile grafikoaren laburtze- eta ordezkatze-metodoak
konparatuko eta kontrastatuko dituzte; bigarren antolatzaile grafikoan, berdinketa-metodoa
eta metodo grafikoa. Hona hemen antolatzaile grafikoa:
AG
G

KONPARATZEA / KONTRASTATZEA
Zer?

Berdintasunak

Desberdintasunak
Zeren arabera?

Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan hartuta, zer
ideia atera daitezke?

ONDORIO ESANGURATSUAK
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Ikasle talde bakoitzari eman beharreko orria:
Laburtze-metodoa
𝑥 + 2𝑦 = 5
{
5𝑥 − 𝑦 = 3
𝑥 + 2𝑦 = 5
{
(5𝑥 − 𝑦 = 3) · 2
𝑥 + 2𝑦 = 5
10𝑥 − 2𝑦 = 6
------------------11x
=11
x = 11/11
x=1
x + 2y = 5
1 + 2y = 5
2y = 5 - 1
2y = 4
y = 4/2
y=2
{

Berdinketa-metodoa
𝑥 + 2𝑦 = 5
{
5𝑥 − 𝑦 = 3
5−𝑥
𝑦=
{
2
𝑦 = 5𝑥 − 3

Ordezkatze-metodoa
𝑥 + 2𝑦 = 5
{
5𝑥 − 𝑦 = 3
𝑥 = 5 − 2𝑦
{
5𝑥 − 𝑦 = 3
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑧𝑘𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒𝑛𝑒𝑎𝑛
{
5(5 − 2𝑦) − 𝑦 = 3
25 - 10y – y = 3
25 – 11y = 3
25 – 3 = 11y
22 = 11y
22/11 = y
2=y y=2
x + 2y = 5
x + 2·2 = 5
x+4=5
x=5-4
x= 1
Metodo grafikoa
5−𝑥
{
2
𝑦 = 5𝑥 − 3
𝑦=

𝑦=

5−𝑥
= 5𝑥 − 3
2
5 − 𝑥 2(5𝑥 − 3)
=
2
2
5 − 𝑥 = 10𝑥 − 6
5 + 6 = 10𝑥 + 𝑥
11 =11x
x = 11/11
x=1
y = 5x - 3
y = 5·1 - 3
y=5-3
y=2

𝑥 + 2𝑦 = 5
{
5𝑥 − 𝑦 = 3

x
y

-1
3

5−𝑥
2
1
2

y = 5x - 3
3
1

x
y

-1
3

1
2

3
1

(1,2) puntuan elkartu: x = 1 eta y = 2
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3.7.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera. Bi ezezaguneko ekuazio sistemak esplikatu ditugu aurreko egunetan.
Gaur, haien arteko berdintasunak eta desberdintasunak azpimarratu nahi ditugu, eta, aldi
berean, ondo barneratuta gelditu daitezen lau metodoak errepasatu. Antzeko egoera
izango dugu DBHko 4. mailan, errepaso azkar bat egin nahi badugu. Ikasleei adieraziko
diegu bi ezezagun eta bi ekuazio-sistemak askatzeko konparatzea eta kontrastatzea
erabiliko ditugula. Lauko taldearen barruan, binaka jartzeko eskatuko diegu. Talde
bakoitzari bi antolatzaile grafiko emango dizkiogu, eta erditik zatitutako orri batean 4
metodoak, binaka. Talde bakoitzean, taldearen erdiek ordezkapen-metodoa eta laburtzemetodoa konparatu eta kontrastatuko dituzte; beste erdiek, berdintze-metodoa eta metodo
grafikoa.

Eduki hori lantzeko, lehendik landuta badute estrategia, pentsatzeko mapa
arbelean jarriko dugu edo poster batean izango dugu. Bestela, bi gauza sinple konparatuz
eta kontrastatuz osatuko dugu mapa, aurretik sailkatzea eta iragartzea estrategiekin egin
dugun moduan. Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero,
ikasle bati pentsatzeko maparen galderak irakurtzeko eskatuko diogu :
1. Zertan dira berdinak bi kontzeptu horiek?
2. Zertan dira desberdinak?
3. Aurreko guztia kontuan hartuta, zer berdintasun eta desberdintasun dira
garrantzitsuenak?
4. Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan hartuta, zer ideia atera
daitezke?
5. Horretatik guztitik, zer ondorio esanguratsu atera daitezke helburua betetzeko?
Lehenengo galderarekin (Zertan dira berdinak bi kontzeptu horiek?) hasiko garela
esan ondoren, biko talde bakoitza bere bi metodoen arteko berdintasunak lantzen hasiko
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da, lehenengo, banaka, eta, gero, binaka. Talde txiki bakoitzeko metodoak desberdinak
direnez, ezin dugu adostasun batera iritsi, baina irakaslea arituko da taldez talde
erantzunak baliagarriak direla ziurtatzen edo galderak egingo ditu berdintasun
garrantzitsuenak lor ditzaten.
Denbora baten ondoren, galdera hau egingo dugu: zertan dira desberdinak?
Aurrekoarekin bezala, haien taldeetan lanean utziko ditugu, beti irakasleok ikuskatuta,
ahalik eta etekin handiena ateratzeko denbora-tarteari. Talde bakoitzak berariazko lanerritmoa eramango du, eta, lanen artean, ekuazio-sistemak nola kalkulatu diren zehaztu
beharko ditu konparatze eta kontrastatze on bat egiteko. Ondoren, taldearen barruan, libre
utziko ditugu galderei erantzuteko, gauza hauek kontuan izanik:
- Aurreko guztia kontuan izanda, zer berdintasun eta desberdintasun dira
garrantzitsuenak? Taulan bertan azpimarratuko dituzte zeintzuk diren berdintasun eta
desberdintasun garrantzitsuenak.
- Berdintasun eta desberdintasun garrantzitsuenak kontuan hartuta, zer ideia atera
daitezke? Ideia horik idatzita izan behar dituzte antolatzaile grafikoan.
Aurreko guztia kontuan izanda, taldearen barruan landuko dituzte lau metodoak, eta
berdintasun eta desberdintasunak nagusienak planteatuko dituzte, baita sortuko diren
ideia garrantzitsu horiek ere.
- Horretatik guztitik, zer ondorio esanguratsu atera daitezke helburua lortzeko? Ondorio
batzuk atera behar dituzte, eta antolatzaile grafikoan egindako guztia ondo prestatu behar
dute gelako kideei azaltzeko.
Prozesua bukatu ondoren, antolatzaile grafikoak trukatuko dituzte taldearen
barruan, eta, binaka, irakasleak jarritako ekuazio-sistema askatuko dute, lehen aztertu ez
duten metodo batez. Taldearen barruan lau metodoak zuzendu ondoren, elkarlana
bultzatzeko, talde bakoitzetik bi aterako dira arbelera metodo bati jarraitzeko,eta nola
ebatzi duten ekuazio-sistema azalduko.
Ikasle batzuek lehenago bukatuko dutenez, besteei ere denbora emateko berea bukatzen,
beste ekuazio-sistema batzuk emango dizkiegu egiteko. Bukaeran eta prozesua
azkartzeko, ikasle taldeen lanari argazkia aterako diogu, eta classroomera igoko.
Normalean, saio bat do bi behar dira guztia bukatzeko. Ondoren, ikasleei, hainbat metodo
landu ditzaten, ekuazio-sistema batzuk emango dizkiegu erantzun eta guzti, classroom
bitartez lantzeko.

M

3.7.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa
Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:

1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, konparatzea eta
kontrastatzea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak
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ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dute, eta, edukia lantzeko, ea konparatzea eta
kontrastatzea baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?

Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko?
Zer pausori jarraitu diegu?
Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek?
Zer hobekuntza proposatuko ditugu?
Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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3.8.DETERMINANTEEN PROPIETATEAK (OSOTASUNA ETA ATALAK
BEREIZTEA)
Maila: BATXILERGOKO 2.a
3.8.1.HELBURUAK

H

-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, osotasuna eta atalak bereiztea
estrategiari jarraituz, helburua da ikasleak gaia identifikatzea, eta osatzen
duten atalak ere bai. Atal guztiak egongo ez balira, zer gertatuko litzatekeen
aztertuko dute horretarako. Ondoren, atal bakoitzaren funtzioa definituko
dute, eta, azkenik, egin beharrekoa gauzatzeko, atal horiek guztiek
OSOTASUNAri nola eragiten dioten azalduko dute.

-

Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak ikastea zer propietate dituzten
determinanteek, eta haiek lantzea.

3.8.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, lauko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:

OSOTASUNA ETA ATALAK BEREIZTEA

1. Zer atal ditu gaiak?
2. Atal horietako bakoitza egongo ez balitz, zer gertatuko
litzateke?
3. Zer funtzio betetzen du atal bakoitzak?
4. Nola funtzionatzen dute atal horiek osotasuna sortzeko
edo beren egin beharrekoa egiteko?

Antolatzaile grafiko bi emango dizkiogu ikasle bakoitzari: batean, DIN-A4
tamainakoan, dagokion atala landuko du; bestean, DIN-A3 tamainakoan, atal guztiak
izango ditu. Hona hemen bi antolatzaile grafikoak:
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OSOTASUNA :

ATALA

Atal guztiak lantzeko antolatzaile
grafikoa

Atala egongo ez balitz, zer
gertatuko litzateke?

Atalaren funtzioa

AG
G

Zer erlazio dago osotasunaren
eta atalen artean?
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AG
G
OSOTASUNA :
ATALA

Atal bakarra lantzeko antolatzaile
grafikoa
Atala egongo ez balitz, zer gertatuko litzateke?

Atalaren funtzioa

Zer erlazio dago osotasunaren
eta atalaren artean?
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Ikasle talde bakoitzari determinanteen propietateei buruzko informazioa liburuan,
apunteetan edo orri batean eman behar diogu eranskin gisa edo ikasleak berak bilatuko
du informazioa, ahaztu gabe propietate-kopurua alda daitekeela horren arabera. Guk
propietate hauek adostuko ditugu:

1. propietatea

Matrize baten determinantea eta matrize irauliarena berdinak dira.

2. propietatea

Matrizearen bi lerro paralelo(zutabe edo errenkada) elkarren
artean trukatuz gero, determinantea zeinuz aldatzen da.

3. propietatea

Matrizearen lerro baten(zutabe edo errenkada) elementu guztiak
zenbaki berberaz biderkatzen badira, determinantea zenbaki
horretaz biderkatuta geratzen da.

4. propietatea

Matrize karratu baten lerro baten (zutabe edo errenkada) elementu
guztiak zero badira, haren determinantea zero izango da.

5. propietatea

Matrize baten bi lerro berdinak edo zuzenki proportzionalak baldin
badira, haren determinantea zero da.

6. propietatea

Matrize triangeluar eta diagonaletan, determinantea diagonal
nagusiko elementuen biderkadura izango da.

7. propietatea

Bi matrizeren biderketaren determinantea haien determinanteen
biderkaduraren berdina da.

8. propietatea

Matrize baten lerro bati beste lerro paralelo batzuen konbinazio
lineala batzen badiogu, determinantearen balioa ez da aldatzen.

9. propietatea

Matrizearen lerro bat beste lerro paralelo batzuen konbinazio
lineala bada, determinantea nulua da. Beraz determinantea ez
bada nulua, lerro guztiak (errenkada edota zutabe) linealki
independenteak izango dira.

10. propietatea

𝑎
|𝑥 + 𝑦
𝑑

𝑏
𝑧+𝑞
𝑒

𝑐
𝑎
𝑟 + 𝑠| = | 𝑥
𝑑
𝑓

𝑏
𝑧
𝑒

𝑎
𝑐
𝑟 | + |𝑦
𝑓
𝑑

𝑏
𝑞
𝑒

𝑐
𝑠|
𝑓

3.8.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera. Matrizeak landu ditugu, eta matrize karratuen determinanteen definizioa
eta nola kalkulatu esplikatu ditugu aurreko egunetan. Determinanteak kalkulatzeko,
ikasleei aipatuko diegu propietateak ondo jakin behar ditugula eta arrazoi nagusia dela
determinanteen kalkulu hori erraztea. Ondo badakigu propietateak nola aplikatu behar
ditugun, haiek kalkulatzean, denbora aurreztea lor dezakegu. Lauko taldeetakoei eskatuko
diegu binaka jartzeko, eta, 10 propietate ditugunez lantzeko, talde bakoitzari lau
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propietate emango dizkiogu. Lehen taldeak lehenengo laurak landuko ditu; bigarren
taldeak, bosgarrenetik zortzigarrenera; hirugarren taldeak, lehenengo taldearen berberak ,
eta, horrela, hurrenez hurren. Azken bi propietateak bukaerarako utziko ditugu denon
artean lantzeko, arazo handiagoak emango baitituzte ulertze-prozesuan.
Edukiarekin lanean hasi baino lehen, pentsatzeko mapa ezagutzen badute,
arbelean jarriko dugu edo poster batean izango dugu. Bestela, pentsatzeko mapa lortzeko,
ikasleentzako gai sinple bat hautatuko dugu; adibidez, animalia jakin bat eta haren
gorputzeko atalak. Hori landuz, pentsatzeko mapa sortuko dugu.
Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero, ikasle bati
pentsatzeko maparen galderak irakurtzeko eskatuko diogu :
1. Zer atal dira osotasunarenak?
2. Atal horietako bakoitza egongo ez balitz, zer gertatuko litzateke?
3. Zer funtzio du atal bakoitzak?
4. Nola funtzionatzen dute atal horiek osotasuna sortzeko edo beren egin
beharrekoa egiteko?
Lehenengo galderarekin hasiko garela esan ondoren (Zer atal dira
osotasunarenak?), determinante bat zer den eta nola kalkulatzen den gogoratuko dugu.
Aurretik esan bezala, propietateek lagunduko dute determinante hori kalkulatzen.
Antolatzaile grafikoan, propietateak zenbakituta eta ordenatuta jarriko dituzte, antolatzean
arazorik ez izateko, propietaterik ez errepikatzeko edo baten bat bidean ez galtzeko.

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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Denbora-tartea utziko diegu taldeko propietateak (4) antolatzaile grafikoan jartzeko, eta,
galdera hau egingo dugu: atal horietako bakoitza egongo ez balitz, zer gertatuko litzateke?
Talde bakoitzean, ikasleek propietate bana hartuko dute, eta dagokien propietateari
buruzko informazioa eta xehetasunak lortzen saiatuko dira. Aurrekoaren moduan,
lehenengo banaka, bakoitzaren propietatea, eta, gero, haien taldeetan lan egiten utziko
diegu beti irakasleok ikuskatuta, ahalik eta etekin handiena atera diezaioten denboratarteari. Talde bakoitzak berariazko lan-erritmoa izango du, eta lehenago bukatzen
dutenen artean banatuko ditugu azken bi propietateak. Bukatzen ari direla ikusten
dugunean, arbelean marraztuko dugu antolatzailea edo, arbel digitala erabiliz, antolatzaile
grafikoa aurkeztuko dugu. Talde bakoitzari eskatuko diegu propietate bat ozen aurkezteko,
eta propietate hori egongo ez balitz, zer gertatuko litzateke? galderari erantzuteko.

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Taldez talde arituko gara, eta azken propietateak bukatu dutenen artean banatuko
ditugu. Denei eman behar diegu erantzuteko aukera, eta, propietateren bat argi ez bada
gelditu, beste taldeen ekarpenekin zalantzak argitu behar ditugu.
Antolatzaile grafikoaren lehenengo bi zutabeak osorik bete ondoren, hirugarren zutabera
pasako gara: zer funtzio du atal bakoitzak? Orain, taldeek propietateak haien artean
trukatuko dituzte, hau da, 1-4 propietateak egin dituztenak 4-8 egingo dute, eta kontrakoa.
Taldearen barruan, bakarka, lehenengo, eta denen artean, gero, atal bakoitzaren funtzioa
lantzeko, denbora-tartea emango diegu (propietate bakoitza eta haren adibidea).

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

62

Matematika, pentsamenduan oinarrituta

Berriro, ozen, propietate bakoitza landuko dugu, lehenengo 8 propietateak denek batera
ikusiko dituzte, eta denbora-tartea utziko diegu ikasleei gero azken biak, zailenak,
bakoitzak bere taldean aztertzeko. Azkenean, arbeleko antolatzaile grafikoak beteta eta
propietate guztiak eta haien funtzioak argi adierazita gelditu behar dute. Laugarren
galderari erantzuteko, hausnartze-prozesua osatu behar dute, eta hori bakarka egitea
komeni da: osotasuna sortzeko edo haren egin beharrekoa egiteko, nola funtzionatzen
dute atal horiek?
Hurrengo egunerako edo denbora badago klasean bertan, ikasleei eskatuko diegu ideia
horiek idazteko antolatzaile grafikoan, eta, halaber, propietate bakoitzaren adibide bat
egiteko, propietateak ondo ulertu dituztela ziurtatzeko. Classroom bitartez bidaliko diote
irakasleari.
Bukaeran, antolatzaile grafikoari argazki bat aterako diogu, eta classroomera igoko.

3.8.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa

M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da, ikasleek
hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia eta pentsamenduestrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu behar dituzte. Horretarako,
galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek erabilitako
pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, osotasuna eta atalak
bereiztea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako estrategiak
ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu diren galderak
berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dute, eta, edukia lantzeko, ea osotasuna eta atalak
bereiztea baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau erabili izan ez
bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak? Galdera hauei
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste aukerarik dagoen eduki
bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean, hobeto
pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau?
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Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia
erabili dugu
pentsatzeko?

Zer pausori
jarraitu
diegu?

Funtzionatu
al du
pentsatzeko
era horrek?

Zer
hobekuntza
proposatuko
ditugu?

Zer beste
egoeratan
erabil
dezakegu
estrategia
hau?
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3.9.ARRAZOI TRIGONOMETRIKOEN BILA (OSOTASUNA ETA ATALAK
BEREIZTEA)
Maila: DBHko 4. maila
3.9.1.HELBURUAK
-

-

H

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, osotasuna eta atalak bereiztea
estrategiari jarraituz, helburua da ikasleak gaia identifikatzea, eta osatzen
duten atalak ere bai. Atal guztiak egongo ez balira, zer gertatuko litzatekeen
aztertuko du. Ondoren, atal bakoitzak zer funtzio duen definituko du, eta,
azkenik, OSOTASUNAk egin beharrekoa gauzatzeko, azalduko du nola
eragiten duten elkarrekin atal horiek guztiek.
Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak ikastea zer arrazoi trigonometriko
dagozkion triangelu zuzenari eta haien arteko erlazioak.

3.9.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, biko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan jarrita, honako
hau adieraziko du:
OSOTASUNA ETA ATALAK BEREIZTEA

1. Zer atal dira osotasunarenak?
2. Atal horietako bakoitza egongo ez balitz, zer gertatuko
litzateke?
3. Zer funtzio du atal bakoitzak?
4. Nola funtzionatzen dute atal horiek osotasuna sortzeko
edo haren egin beharrekoa egiteko?

Antolatzaile grafiko bat emango diogu ikasle bakoitzari. Hona hemen antolatzaile
grafikoa:
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OSOTASUNA :
AG
G
ATALA

Atala egongo ez balitz, zer
gertatuko litzateke?

Atalaren funtzioa

Zer erlazio dago osotasunaren
eta atalen artean?
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Ikasle talde bakoitzari arrazoi trigonometrikoen definizioaren informazioa
liburuan, apunteetan edo orri bateko eranskin moduan, eman behar diogu edo
ikasleak berak bilatuko du informazioa, baliabide informatikoak erabiliz
(adibidez : https://www.geogebra.org/classic/YR3AmhUJ). Hona hemen orria
beteko eranskinean zer eman daitekeen:

Triangelu zuzenaren elementuak eta arrazoi trigonometrikoak:

a angeluarentzat defini daitezkeen sei arrazoi trigonometrikoak
hauek dira:






Angeluaren sinua (sinboloa, sin) edo angeluaren aurkako
katetoaren eta hipotenusaren arteko kozientea. -1 eta +1
tarteko baloreak har ditzake; haren alderantzizkoa
kosekantea (cosec) da.
Kosinua (cos) edo aldameneko katetoaren eta
hipotenusaren arteko kozientea. Angelu baten kosinua -1 eta
+1 tartean aurkitzen da, eta haren alderantzizkoa sekantea
da (sec).
Tangentea (tg) edo aurkako katetoaren eta aldamenekoaren
arteko kozientea. Haren balorea ez dago akotatua, eta -∞
eta +∞ artean dabil; haren alderantzizkoa kotangentea
(cotg) da.
sin α = b/a
cos α= c/a
tg α= b/c
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3.9.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera. Helburua dugu trigonometriaren hasierako kontzeptuak lantzea.
Zehazki, zer diren arrazoi trigonometrikoak, eta zertarako balio duten jakitea.
Hori lortzeko, biko taldetan jartzeko eskatuko diegu, eta ikasle guztiek sei
arrazoiak landuko dituzte. Beti bezala, lehenengo lana gaia kokatzea da, eta,
lan horren garrantzia aipatu ondoren, aurreko klaseetan ikusitakoa gogoratuko
dugu, hau da, angeluak neurtzeko sistemak (hirurogeitarra eta radianak) eta
haien arteko erlazioak azalduta eta landuta izan behar ditugu.
Edukia lantzeko, lehendik landuta badute estrategia, pentsatzeko mapa
arbelean jarriko dugu edo poster batean izango dugu. Bestela, eduki sinple bat
hartuta osatuko dugu mapa, aurretik sailkatzean eta iragartzean egin dugun
moduan.
Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero, ikasle
bati eskatuko diogu pentsatzeko mapako galderak irakurtzeko:
1. Zer atal dira osotasunarenak?
2. Atal horietako bakoitza egongo ez balitz, zer gertatuko litzateke?
3. Zer funtzio betetzen du atal bakoitzak?
4. Osotasuna sortzeko edo haren egin beharrekoa egiteko, nola
funtzionatzen dute atal horiek?
Formulatu ondoren, lehenengo galdera lantzen hasiko gara: zer atal dira
osotasunarenak? Triangelu zuzena irudikatuko dugu, aurreko orrikoaren
antzekoa.

Triangelu horren aldeei erreparatuz, ikasleei eskatuko diegu, haien
arteko zatiketa guztiak kontuan hartzeko eta emandako informazioarekin
lantzeko.
Triangeluaren aldeak honela definituko ditugu: a, hipotenusa; b, α
angeluaren aurkako katetoa; c, α angeluaren ondoko katetoa. Gauzak horrela
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izanik, balizko zatiketak edo arrazoiak aurkituko ditugu lehenengo. Ikasleei
eskatuko diegu ozen adierazteko, eta arbelean idatziko ditugu banan-banan.
Zatiketa posible guztiak honela jar daitezke:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Ondoren, daukagun informazioa aztertuta, zatiketa horietako (arrazoi)
bakoitza α angeluarekin erlazionatuko dugu. Horrela lortuko ditugu sei arrazoi
trigonometriko horiek, eta modu honetan adieraziko:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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Ez dugu aurrera jarraituko ikasle guztiek arrazoi trigonometriko guztiak
ondo adierazi dituztela ziurtatu gabe.
Erlazio horietan zer ikusi dugun antolatzaile grafikoan jarri ondoren,
galdera hau egingo dugu: atal horietako bakoitza egongo ez balitz, zer
gertatuko litzateke? Biko talde bakoitzeko ikasleek banaka hartuko dituzte
arrazoiak, eta, eskatutako informazioa lortzen saiatu eta gero, aztertu egingo
dituzte. Komeni da ikasleari egoera jakin bat proposatzea, non beharrezkoa den
kalkulu horiek egitea. Irakasleok sortuko dugu lehenengoa, eta, gero, haiei
utziko diegu besteak sortzen.
Adibidez:

15
α
y

Adibidez, irudi honetan ikus dezakegu ezin dugula jakin zein den
triangeluaren alde baten luzera, baldin eta soilik baldin aurkako aldearen balioa
badakigu, eta ez badakizkigu beste bi aldeen eta partekatzen duten angeluaren
balioak. Horrela jokatzen utziko diegu besteekin.
Aurrekoarekin bezala, lehenengo bakarka, eta, gero, taldeka, lan egiten utziko
diegu beti irakasleok ikuskatuta, ahalik eta etekin handiena atera diezaioten
denbora-tarteari. Ikusten dugunean bukatzen ari direla, arbeleko antolatzailean,
denen artean, bigarren galderari dagokion atala (2. zutabea) beteko dute
ikasleek. Talde bakoitzari eskatuko diogu arrazoi bana ozen aurkezteko, eta
esateko zer gertatuko litzatekeen propietate hori egongo ez balitz. Taldez talde
arituko gara, eta, bukatutakoan, eskatuko diegu arrazoien arteko erlazioak ere
aztertzeko, hau da, ikustea nolakoak diren erlazioak: zatiketaren elementuak
berdinak dira, baina zatiketaren egiturak, alderantzizkoak. Denei eman behar
diegu erantzuteko aukera, eta, atalen bat argi ez bada gelditu, argitu behar
dugu beste taldeen ekarpenekin.
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(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Antolatzaile grafikoaren lehenengo bi zutabeak osorik bete ondoren,
hirugarren zutabera pasatuko gara: zer funtzio betetzen du atal bakoitzak?
Orain, atal bakoitzaren funtzioa landu behar dutenez, arrazoi bakoitza aztertuko
dute taldeek, eta funtzio horiek idatziko. Funtzioa aztertzean, aldeen eta
angeluaren arteko erlazioa aztertuko dute, eta, aldeak desberdinak izanik,
angelua berdina bada, zatiketa ere berdina dela ikusiko dute (arrazoi bera).
Halaber, binakako arrazoien arteko erlazioak ikusiko dituzte (sin α eta cosec α;
cos α eta sec α; tg α eta cotg α). Berriro, ozen, arrazoi trigonometriko bakoitza
landuko dugu taldez talde, guztien funtzioak ikusi arte.
Arrazoi trigonometrikoak erabiltzearen garrantzia azpimarratzeko, denbora-tarte
bat eskaini behar diegu ikasleei, eta, horretarako, bi talde elkartzeko eta lauko
taldeak osatzeko eskatuko diegu. Ikasleak 1etik 4ra bereiziko ditugu. Taldeko
ikasle bakoitzari eskatuko diogu, taulan begiratuz, dagokion triangelu zuzena
aztertzeko, kontuan izanik honako lau kasu hauetan α angelua bera dela:

Aldeak erregelarekin neurtu eta gero, lau triangelu horien arrazoi
trigonometrikoak kalkulatzeko eskatuko diegu.
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Horretarako, taula hau beteko dute taldeko bi kideek:

Aldeak
Triangelua

Aurreko irudiko triangelua
neurtzea

𝐴𝐶 𝐵𝐶 𝐴𝐵

Arrazoi
trigonometrikoak
𝐵𝐶

𝐴𝐵

𝐵𝐶

𝐴𝐶

𝐴𝐶

𝐴𝐵

1.
2.
3.
4.
Irudian, neurtu α graduatzailearekin: α=………;
Kalkulatu kalkulagailuarekin: sinα=……. .; cos α=…… ..; tg α=……….

Halaber, irudiari erreparatuz, graduatzailearekin α angelua neurtzeko eta,
kalkulagailua erabiliz, angelu horien sinu, kosinu eta tangente kalkulatzeko
eskatuko diegu. Nahiz eta triangeluaren neurriak aldatu, angelu bera bada (α),
helburua da arrazoi trigonometrikoak berberak direla ikustea. Hori lortzeko,
datuak ozen konpartituko ditugu, eta ikasleei konklusioak ateratzen utziko.
Konturatu egin behar dute horrek edozein neurri lortzeko tresna ematen digula,
igo ezin dugun zuhaitzaren edo eraikin baten altuera eta izar baterainoko
distantzia, esaterako.
Hori ikusi eta gero, denbora-tarte bat emango diegu antolatzaile grafikoa
betetzeko arrazoi trigonometriko bakoitzaren funtzioarekin. Ondoren, ozen,
talde guztiek arbeleko antolatzaile grafikoa beteko dute, eta arrazoi
trigonometriko guztiak eta haien funtzioak argi eta garbi adieraziko.
Laugarren galderari erantzuteko (Osotasuna sortzeko edo haren egin
beharrekoa egiteko, nola funtzionatzen dute atal horiek?), hausnarketa bat egin
behar da, eta bakarka egitea komeni da. Hurrengo egunerako edo denbora
badago klase bertan, ideia horiek antolatzaile grafikoan idazteko eskatuko
diegu, eta, ondo ulertu dituztela ziurtatzeko, bukatu ondoren edo hurrengo
egunean, azken galdera horren inguruko ikasle batzuen ekarpenak entzungo
ditugu.
Bukaeran, osatutako antolatzaile grafikoari argazkia aterako diogu, eta
classroomera igoko. Horretaz gain, problema erraz batzuk formulatuko
dizkiegu, arrazoi trigonometrikoen baliagarritasuna landu dezaten.
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Hona hemen antolatzaile grafiko betea:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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3.9.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa
Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da,
ikasleek hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia
eta pentsamendu- estrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu
behar dituzte. Horretarako, galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia mota erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek
erabilitako pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan,
osotasuna eta atalak bereiztea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako
estrategiak ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu
diren galderak berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin estrategien
eraginkortasuna ebaluatuko dugu, eta, edukia lantzeko, ea osotasuna
eta atalak bereiztea baliagarria izan den ikusiko.
4. Nahi al duzu hobekuntzarik proposatu? Pentsatzeko estrategia hau
erabili izan ez bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak?
Galdera hauei erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea beste
aukerarik dagoen eduki bera modu errazago batean lantzeko.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Bizitza errealean,
hobeto pentsatzeko, zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia
hau?
Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Zer estrategia erabili dugu
pentsatzeko?
Zer pausori jarraitu diegu?
Funtzionatu al du pentsatzeko
era horrek?
Zer hobekuntza proposatuko
ditugu?
Zer beste egoeratan erabil
dezakegu estrategia hau?
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3.10.MATRIZEEN BERREDURAK (OROKORTZEA)
Maila: BATXILERGOKO 2.a
H

3.10.1.HELBURUAK
-

-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, orokortzea estrategia
erabiliz, helburua da ikasleak, kideekin batera, gaia modu
orokorrean adieraztea eta adibide nahikorik jartzea, edozein
testutatik abiatuta.
Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak ikastea zer baliabide
ditugun matrize karratuen berredurak orokortzeko.

3.10.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, biko taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan
jarrita, honako hau adieraziko du:

OROKORTZEA

1. Zer informazio orokortu nahi dugu?
2. Zer lagin behar da orokortasunak euskarri izan dezan?
3. Erabilitako lagin-kopurua nahikoa da informazioa
orokortzeko?
4. Lagin guztiek berdin funtzionatu dute?
5. Laginek ondo baieztatzen dute orokortasuna?
6. Horrela ez bada, zer informazio behar da laginek
orokortutakoa bermatzeko?

Antolatzaile grafiko bana emango diegu ikasleei. Hona hemen
antolatzaile grafikoa, zeinak galdera hau idatzita duen:
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AG
G

Zer orokortze proposatuko dugu?
(

2 0 𝑛
2𝑛
) =(
0 2
0

0 2 𝑛
0
0
)
betetzen
bada,
(
) =( 𝑛
𝑛
2 0
2
2

2𝑛
) izango da?
0

Erabaki orokortze horren lagin bat.

Deskribatu lagina, eta atera emaitzak:

Aztertu lagina:
- Nolakoa da lagina? (txikia, ertaina, handia)
-

Bete al du hartutako laginak orokortzearena?

-

Nolako orokortzea dugu? (ona, ez ziurra edo partziala)

Orokortzea balioesteko lagina ez bada egokia, esan zer egin behar den eta
zergatik.
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3.10.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera. Helburua dugu matrizeen berredurak lantzea. Matrizeen
berredurak egitean, orokortzeak zertarako balio duen, hain zuzen ere. Hori
lortzeko, matrizeen eragiketak landu ditugu; horien artean, matrizeen biderketak
eta haien berezitasunak. Biko taldetan jartzeko eskatuko diegu, antolatzaile
grafiko bana emango diegu, eta, antolatzailean, galdera moduan, zer orokortu
behar duten adieraziko :
(

2 0 𝑛
2𝑛
) =(
0 2
0

0 2 𝑛
0
0
)
betetzen
bada,
(
) =( 𝑛
2 0
2𝑛
2

2𝑛
) izango da?
0

Edukia lantzeko, lehendik landu badute estrategia, pentsatzeko mapa arbelean
jarriko dugu edo poster batean izango dugu. Bestela, eduki sinple bat hartuta,
mapa osatuko dugu.
Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero, ikasle
bati eskatuko diogu pentsatzeko maparen galderak irakurtzeko :
1. Zer informazio orokortu nahi dugu?
2. Zer lagin behar da orokortasunak euskarri izan dezan?
3. Nahikoa al da erabilitako lagin-kopurua informazioa orokortzeko?
4. Funtzionatu al dute lagin guztiek berdin?
5. Ondo baieztatu al dute laginek orokortasuna?
6. Horrela ez bada, zer informazio behar da laginek orokortutakoa
bermatzeko?
Lehenengo galderarekin hasiko garela esango dugu (Zer informazio
orokortu nahi dugu?) eta, antolatzaile grafikoaren galdera irakurri ondoren,
gogoratuko dugu zer den matrize karratu bat, eta matrize karratu baten n.
berredura n aldiz biderkatzea baino ez dela, beti ordena berean jarraituz gero,
matrizeen biderketak ez duelako propietate trukakorrik (bi matrize biderkatzeko,
lehenengoaren zutabe-kopuruak eta bigarren matrizearen errenkada-kopuruak
bat egin behar dute). n aldiz biderkatzea ezinezkoa denez, aztertuta A1, A2,
A3… hurrenkerak zer itxura duen, patroi bat bete dezake, eta horren bila joango
gara.
Esaldiaren lehenengo berdintzan agertzen denaren arabera, ikasleei adieraziko
diegu patroi hori aurki dezakegula. Horrela, zer lagin behar da orokortasunak
euskarri izan dezan? galdera egindakoan, ikasleei eskatuko diegu binaka
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aztertzeko emandako baieztapena eta patroia A1, A2, A3 hurrenkerarekin bat
datorrenetz zehazteko. Horrela ikusiko dugu, lehenengo orokortze hori (n=1,
n=2 eta n=3) egin eta gero, gainerakoak ere orokortu ditzakegula. Pentsa
0 2 𝑛
0 2𝑛
dezakegu egin beharreko orokortzea (
) =( 𝑛
) era berean egin
2 0
2
0
dezakegula, hau da, lagina hirukoa bada, nahikoa izango da. Ikasleekin
landuko dugu zenbateko lagina hartu. Hemen hirukoa landuko dugu, antzeko
kasuetan, gai izan daitezen arazoak kudeatzeko. Era horretan landuta,
antolatzaile grafikoan honela agertuko da:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Galdera hauei erantzuteko (Nahikoa al da erabilitako lagin-kopurua
informazioa orokortzeko? Funtzionatu al dute lagin guztiek berdin? Baieztatu al
dute laginek ondo orokortasuna?), ikasleei adieraziko diegu antolatzaile
grafikoko hurrengo atala bete behar dutela, aurreko pausoan beste
berdintzarekin egin dugun moduan, eta, laugarren ataleko erantzunak lortzeko
edo planteatutako galderei erantzuteko ondorioak atera behar dituztela.
0 2 𝑛
Banan-banan aztertuko dute (
) berreketa, n=1, n=2 eta n=3
2 0
balioak erabiliz.
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Gero, denon artean, emaitzak aztertuko ditugu ozen, eta ea
orokortasuna baieztatu den ala ez ikusiko.

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Kasu honetan, neurri batean baieztatu denez (partziala), antolatzaile
grafikoaren hurrengo atala bete beharko dute orokortzea ondo adierazteko eta,
horrela, azken galderari erantzuteko (Horrela ez bada, zer informazio behar da
laginek orokortutakoa bermatzeko?).
Bukaeran, osatu berri dugun antolatzaile grafikoari argazki bat aterako diogu,
eta classroomera igoko.
Hurrengo egunerako edo, denbora badago, klasean bertan egiteko,
beste adibide bat eta beste antolatzaile grafiko bat dituztela, binaka aritzeko
eskatuko diegu, galdera berberei jarraituz. Ondo ulertu dutela ziurtatzeko,
hurrengo ariketa bakarka egiteko eskatuko diegu, eta, classroom aplikazioa
erabiliz, bakoitzak berea igoko du irakasleak zuzentzeko eta balioesteko.
Hona hemen antolatzaile grafiko osatua:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)
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3.10.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa
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Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da,
ikasleek hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia
eta pentsamendu-estrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu
behar dituzte. Horretarako, galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek
erabilitako pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan,
orokortzea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako
estrategiak ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu
diren galderak berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin erabili diren
estrategien eraginkortasuna ebaluatuko dugu, ikusteko egindako
orokortzea baliagarria izan den edukia lantzeko.
4. Zer hobekuntza proposatuko ditugu? Pentsatzeko estrategia hau erabili
izan ez bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak?
Pentsatu behar dugu beste aukerarik badagoen eduki bera lantzeko,
baina modu errazago batean, eta ea horrelako beste kasuetan estrategia
hau erabiliko dugunetz.
5. Beste zer egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Galdera honi
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea zer beste bizitza
errealeko egoeratan erabil dezakegun pentsatzeko trebetasun hori.
Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:
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3.11.EKUAZIO-SISTEMEN SOLUZIOAK AZTERTZEN (KAUSA AZALTZEA)
Maila: DBHko 3. maila
3.11.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, helburua da ikasleak,
gertakizun baten aurrean, haren kausa azaltzea. Hori lortzeko,
kausak eta kausa horiek baieztatzeko dauden ebidentziak
aurkituko eta epaituko ditu, eta, ebidentziak kontuan izanik, ea
gertaera hori aztertzerik izango dugun.

-

Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak ekuazio-sistemak
bereizten ikastea, soluzio motaren arabera.

3.11.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, ahal bada, biko edo, gehienez, hiruko
taldetan.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan
jarrita, honako hau adieraziko du:

KAUSA AZALTZEA

1. Zer kausak sortzen dute gertakizun hori?
2. Zer aldeko edo kontrako informazio aurki daiteke
posibilitate horien inguruan?
3. Zer ebidentzia bil daitezke, gertakizuna zehazten
lagunduko dutenak?
4. Ebidentziak ikusita, zer posibilitatek zehazten dute
hobeto zergatikoa?

Antolatzaile grafiko bana emango diegu ikasleei. Hona hemen
antolatzaile grafikoa, zeinak galdera hau idatzita duen:
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Aitorrek Perlara joateko bono bat erosi zuen joan zen astean, 25 euroren truke. Bono horrek gimnasiora sartzeko eta spa-ra joateko aukera
ematen du. Aste honetan, lagunekin joatea erabaki du, eta, 5 pertsonarentzako sarrerak erosteagatik, 115 euro ordaindu ditu. Amaiak, bere
lagunak, gurasoei oparia egiteko asmoz, Aitorri galdetu dio ea jakin daitekeen spako sarrerak zenbat balio duen, eta Aitorrek ezetz esan dio.
Matematika oso gogoko duenez, hau erantzun dio: ekuazio-sistema baten antzera planteatuta, ez du soluziorik. Arrazoirik al du Aitorrek?

AG
G

Balizko ebidentziak

Benetako ebidentzia

*
Balizko kausa hori litekeena,
ezinezkoa edo zalantzazkoa da?

Balizko kausa

*ebidentziak balioesteko atala:
+ alde
- kontra
+/- ez alde, ez eta kontra ere
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Honako hauek erabiliko ditugu antolatzaile grafikoa osatzeko: orri laukidunak,
irudikapen grafikoak egiteko erregela, kalkulagailua eta ordenagailua
(GeoGebra aplikazioa).
3.11.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera. Ikasleak martxan jartzeko, edukiaren aurrean kokatuko ditugu.
Nola ebatzi bi ezezaguneko bi ekuazioko sistemak landu berri dugu, 4 metodo
ohikoenak kontuan izanik (berdintze-, ordezkatze-, laburtze-metodoak eta
metodo grafikoa). Orain, soluzio motari erreparatu behar diogu. Problemak
ebazteko, ekuazio-sistemak erabiltzen dira, eta horiek, 2x2koak izanik,
sinpleenak direla adieraziko diegu. Ekuazio-sistemek 3 soluzio mota dituztela
adieraziko diegu: soluzio bakar bat izatea, (x,y) parea, ohikoena; ∞ soluzio
izatea; soluziorik ez izatea. Azken horren adibidea aztertu behar dugu, eta
haren kausa. Horretarako, problema hau planteatuko dugu:
Aitorrek Perlara joateko bono bat erosi zuen joan zen astean, 25 euroren truke.
Bono horrek gimnasiora sartzeko eta spara joateko aukera ematen du. Aste
honetan, lagunekin joatea erabaki du, eta, 5 pertsonarentzako sarrera
erosteagatik, 115 euro ordaindu ditu. Amaiak, bere lagunak, gurasoei oparia
egiteko asmoz, Aitorri galdetu dio ea jakin daitekeen spako sarrerak zenbat
balio duen, eta Aitorrek ezetz esan dio. Matematika oso gogoko duenez, hau
erantzun dio: ekuazio-sistema baten antzera planteatuta, ez du soluziorik.
Arrazoirik al du Aitorrek?
Bestalde, edukia lantzeko, estrategia kausa azaltzea dela esan ondoren,
pentsatzeko mapa arbelean jarriko dugu edo poster batean izango dugu,
lehendik landu badute estrategia hori. Bestela, eduki sinple bat hartuta eraikiko
dugu mapa, lehenengo bi saioetan egin bezala.
Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero, ikasle
bati eskatuko diogu pentsatzeko mapako galderak irakurtzeko :
1. Zer kausak sortzen dute gertakizun hori?
2. Zer aldeko edo kontrako informazio aurki daiteke posibilitate horien
inguruan?
3. Zer ebidentzia bil daitezke, gertakizuna zehazten lagunduko dutenak?
4. Ebidentziak ikusita, zer posibilitatek zehazten dute hobeto kausa?

Biko taldetan, problema modu eraginkorrean irakurriko dute ikasleek,
antolatzaile grafikoaren lehen ataleko lehenengo galderari erantzuteko (Zer
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kausak sortzen dute gertakizun hori?). Garrantzitsua da ondo aukeratzea kausa
oinarri sendo batekin. Ikasle bakoitzari rol bat esleituko diogu, era dinamiko
batean aritzeko. Bietako ikasle batek bere ideia azalduko du, eta besteak
galderak egingo dizkio proposatutako balizko kausa ondo adierazi arte (entzute
aktiboa). Horrela, bukatutakoan, rolak aldatuko ditugu. Orain, galdetzen jardun
duenak berea proposatuko du, eta erantzuten jardun duenak, oraingo
honetan, galderak egingo ditu. Ondoren, ados jartzen saiatuko dira, eta balizko
kausa bakar bat proposatuko dute.
Balizko kausak ozen konpartituko ditugu, eta utziko diogu talde bakoitzari bere
kausa aukeratzen (batzuek aldatuko dute, beste batzuek, ez), eta galdera hau
egingo diegu: zer aldeko edo kontrako informazio aurki daiteke posibilitate
horien inguruan? Binaka, balizko ebidentziak bilatzen utziko diegu. Bakarrik
eskatuko diegu ideiak idazteko modu orokorrean eta aukera guztiekin. Hona
hemen lehenengo eta bigarren galderen erantzunak antolatzaile grafikoan
adierazita :

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Balizko ebidentzia guztiak ozen adierazitakoan eta galdera hau irakurri
ondoren (zer ebidentzia bildu daitezke, gertakizuna zehazten lagunduko
dutenak?), talde bakoitzak hiru balizko ebidentzia aukeratuko eta landuko ditu,
benetako ebidentziak aurkitzeko. Irakaslea taldez talde arituko da zalantzak
argitzen, eta ikasleek denbora gal ez dezaten. Beti, galderak eginez, ikaslea
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bideratzen saiatuko da irakaslea, baina erantzunik eman gabe. 20-30 minutu
utziko diegu lan horretarako, eta ebidentziak ikasleek idatziko dituzte arbeleko
antolatzaile grafikoan edo arbel digitalean proiektatutakoan. Horrela, denon
artean, ebidentziak balioetsiko ditugu: alde, kontra edo ez alde, ez eta kontra
ere. Hori guztia kontuan hartuta, gai izango gara azken galderari erantzuteko
(Ebidentziak ikusita, zer posibilitatek zehazten dute hobeto zergatia?) eta
antolatzaile grafikoa betetzeko. Horrekin batera erabaki beharko dute nolakoa
den balizko kausa: litekeena, ezinezkoa edo zalantzazkoa. Ezinezkoa edo
zalantzazkoa bada, ikasleei adierazi beharko diegu beste kausa baten bila joan
behar dugula. Izan litekeenaren kasuan, honela beteko dugu antolatzaile
grafikoa:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Bukaeran, lan gehigarri gisa, antolatzaile grafikoak banatu eta gero,
problema hau planteatuko dugu: zer gertatuko litzateke, 115 € ordaindu
beharrean, 125 € ordainduko balitu Aitorrek edo lagun bat ezin izango balitz
gimnasiora ordurako iritsi, baina beranduago spara etorriko balitz, eta Aitorrek
120 € ordainduko balitu denera? Posible al da bi kasu horietan jarduera
bakoitzaren prezioa bereiztea? Lan hori bakarka edo binaka egin dezakete,
denon artean bete dugun arbeleko antolatzaile grafikoa bistan dutela.
Classroomera igoko dugu bukatu eta gero.

3.11.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa.
Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da,
ikasleek hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia
eta pentsamendu-estrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu
behar dituzte. Hori lortzeko, galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
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1. Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek
erabilitako pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan, kausa
azaltzea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako
estrategiak ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu
diren galderak berrikusiko ditugu.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin erabili diren
estrategien eraginkortasuna ebaluatuko dugu, ikusteko egindako kausa
azaltzea baliagarria izan den edukia lantzeko.
4. Zer hobekuntza proposatuko ditugu? Pentsatzeko estrategia hau erabili
izan ez bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak?
Pentsatu behar dugu beste aukerarik badagoen eduki bera lantzeko,
baina modu errazago batean, eta ea horrelako beste kasuetan estrategia
hau erabiliko dugunetz.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Galdera honi
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea zer beste bizitza
errealeko egoeratan erabil dezakegun pentsatzeko trebetasun hori.
Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

•Zer estrategia
erabili dugu
pentsatzeko?

•Zer pausori
jarraitu
diegu?

•Funtzionatu al
du
pentsatzeko
era horrek?

•Zer
hobekuntza
proposatuko
ditugu?

•Zer beste
egoeratan
erabil
dezakegu
estrategia
hau?
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3.12.TELEFONO-ESKAINTZAK AZTERTZEN (PROBLEMAK EBAZTEA)
MAILA: DBHko 3. Maila

3.12.1.HELBURUAK
-

Pentsatzeko estrategiari dagokionez, helburua da ikasleak
arazoak konpontzea, arazoa zer den ondo zehaztea, askotariko
soluziobideak bilatzea eta, horien ondorioak aztertuta, ebazpen
onena aurkeztea.

-

Edukiari dagokionez, helburua da ikasleak ikastea arazo jakin bati
aurre egiten, hau da, lehenengo mailako funtzioak eta ekuaziosistemak erabilita, askotariko proposamenak aztertzea eta
planteatzen zaizkion galderei erantzutea, ondoren, behar izanez
gero, erabakiak hartzeko.

3.12.2.MATERIALA ETA GELA ANTOLATZEA
Lauko taldetan, elkarlanean jarriko ditugu ikasleak, eta, taldearen
barruan, hasieran, biko taldeak egingo ditugu.
Materiala. Pentsatzeko mapak, arbelean idatzita edo poster moduan
jarrita, honako hau adieraziko du:
ARAZOAK KONPONTZEA (PROBLEMAK EBAZTEA)

1. Zergatik dugu arazoa?
2. Zer arazo dugu?
3. Zer soluziobide ditugu?
4. Soluziobide horiek aplikatuta, zer ondorio ditugu?
5. Informazio horretan oinarrituta, zer soluzio da onena?

Orri bat emango diogu ikasle bakoitzari. Orriaren alde batean, problema
eta problema den zehazteko antolatzaile grafikoa izango ditu. Bestaldean,
problema ebazten lagunduko dion antolatzaile grafikoa izango du. Horrekin
batera, geroago, DIN-A3 tamainako beste orri bat emango diogu taldeka
bateratzeko, eta arbelean eskuz egindako edo arbel elektronikoan prestatutako
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beste antolatzaile grafiko bat izango du, denon artean erabiliko duguna. Hona
hemen orri horretan zer agertuko den:

Iturria: Matematika DBH3. EKI Proiektua (Ikaselkar argitaletxea)

Arazoa zehazteko antolatzaile grafikoa:
Nolako arazoa dugu? (Arazoa zehazteko
antolatzaile grafikoa)
Egoera zehazteko datuak

Zerrendatu zer jakin behar dugun. Nola?

Zer helburu edo betebehar ditugu?

Aurreko guztia kontuan izanik, planteatu ARAZOA:
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Problema ebazten lagunduko digun antolatzaile grafikoa:
Problema zehaztea (Arazoa zehaztea):
AG
G
Soluziobideak:

Soluziobidearen ondorioak

Alde/kontra

Soluziorik onena edo soluzio
berria:
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Bestalde, koadernoko orri laukiduna eta ordenagailuko GeoGebra aplikazioa
erabil daitezke saioa aurrera eramateko.
3.12.3.Nola egituratu SAIOA
Egoera. Ikasleak martxan jartzeko, edukiaren aurre-aurrean jarriko
ditugu. Bi ezezagunetako bi ekuazioko sistemak nola ebatzi landu berri dugu,
eta lehenengo mailako funtzioak ere bai (afinak, linealak, konstanteak). Orain,
haien arteko erlazioak aztertzeko, problema bat ebatzi behar dugu.
Horretarako, ikasleek ere paperean izango duten honako problema hau
planteatuko dugu arbela digitalean:

Iturria: Matematika DBH3. EKI Proiektua (Ikaselkar argitaletxea)

Bestalde, edukia lantzeko erabiliko dugun pentsatzeko estrategia problemak
ebaztea edo arazoak konpontzea dela esan ondoren, pentsatzeko mapa
arbelean jarriko dugu edo poster batean izango dugu, lehendik landu badute
estrategia. Bestela, eduki sinple bat hartuta osatuko dugu mapa.
Egin dutela ziurtatu eta helburua denek ondo ulertu dutela jakin eta gero, ikasle
bati eskatuko diogu pentsatzeko mapako galderak irakurtzeko:
1. Zergatik dugu arazoa?
2. Zer arazo dugu?
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3. Zer soluziobide ditugu?
4. Soluziobide horiek aplikatuta, zer ondorio ditugu?
5. Informazio horretan oinarrituta, zer soluzio da onena?
Ikasleei azpimarratuko diegu zer garrantzi duen arazoa zehazteak. Horra
iristeko eta modu egokian lantzeko, antolatzaile bat emango diegu lehen bi
galderei erantzuteko, eta, beste hiru galderei erantzuteko, beste antolatzaile
grafiko bat. Lehen antolatzailea hartuko dute, eta lauko taldetan jarraraziko.
IK/KIk adierazten duen bezala, ikasle bakoitzak bere rola jokatuko du, eta,
lauko taldetan, binaka jarriko ditugu lehenengo galderari erantzuteko: zergatik
dugu arazoa?

Rolak IK/KIn

Galdera horri erantzuteko eta arazoa zehazteko, lehen antolatzaile grafikoaren
ezkerreko bi atalak betetzeko eskatuko diegu, hau da, zer datu ditugun egoera
zehazteko eta zer helburu edo betebehar ditugun?
Horiek betetzeko, bikoteek denbora-tarte bat izango dute, eta, bukatutakoan,
lauko taldetan, beste bost minutu izango dituzte datu, helburu edota
betebeharrak amankomunean jartzeko. Berriro, binaka jartzeko eskatuko diegu,
eta eskuineko atala betetzeko eskatuko. Atal horretan zerrendatu beharko dute,
galdera moduan, zer jakin behar duten. Denbora-tarte bat utzi ondoren, berriro
taldeka, ekarpenak adostuko dituzte beste bost minutu hartuz horretarako.
Irakaslea taldez talde arituko da beti ikasleen lana ikuskatuz, eta, behar izanez
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gero, denbora-tarte luzeagoa emango die pauso hori lantzeko edo ikasleek
lanak egin dituztela ikusten badu, lehenago eteteko.
Antolatzaile grafikoa arbelean edo arbel digitalean irudikatuko dugu, eta, denon
artean, ahoz, betetzen saiatuko gara. Beti, ikasle guztien ekarpenak onartuko
ditugu, baina, aldi berean, behar diren datuak antolatzailean agertzen direla
bermatuko dugu, eta irakasleak beharrezko galderak egingo ditu hori lortzeko.
Datu guztiak eta galderak eskura dituztela, ikasleek lehen antolatzaile
grafikoaren azken atala bete behar dute edo pentsatzeko mapako bigarren
galderari erantzun: zer arazo dugu? Lauko taldetan arituko dira arazoa
formulatzen, eta, denbora-tarte bat eman ondoren, denon artean saiatuko gara
ozen galdera hori ahalik eta era egokienean formulatzen. Ikasleek arazoa ahalik
eta era orokorrenean formulatu behar dute, eta, ondorioz, galdera partzial
guztiei erantzungo diete. Era honetan planteatuta geratuko da:

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Arazoa zer den ondo formulatu eta gero, bigarren antolatzaile grafikoa
bistan jarriko dugu, eta lantzen hasiko. Arazoari erantzuteko, pentsatzeko
mapako zer soluziobide ditugu? galdera landuko dute talde bakoitzean.
Aurrekoetan bezala, soluziobideak bakarrik planteatuko dira, eta, ahal bada,
talde bakoitzeko bi edo soluziobide gehiago ateratzeko eskatuko.
Hori lortzeko, 10-15 minutu utziko diegu, eta, ahoz, ekarpen guztiak
antolatzaile grafiko handi batean adieraziko, zeina arbelean jarri berri dugun.
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Hemen adibide bat :

(Arbel eta arkatz digitalarekin egina)

Denon artean, soluziobide garrantzitsuenak aukeratuko ditugu, taldeen
artean banatuko, bakoitzak bat edo bi soluziobide hartuko eta beste tarte bat
utziko (20 minutu gutxi gorabehera), galdera hau lantzeko: soluziobide horiek
aplikatuta, zer ondorio ditugu?
Soluziobide horiek konparatuz gero, batzuk besteak baino konplexuagoak
izango dira, eta kontuan hartuko dugu taldeek zein landu behar dituzten;
irakasleek bideratuko dute hori guztia. Adibidez, metodo grafikoa egitean,
nahiko ondo ikusiko dugu ardatz bakoitzean ea denbora eta kostua grafikoki
ondo adierazita dauden, eta hor, interpretazioak garrantzia handia du. Horrez
gain, metodo aljebraikoa hartzen duenak arazoak izan ditzake A eta B aukeren
arteko erlazio funtzionalak aurkitzeko. Horretarako, orokortzea estrategia
landuta izan dezakegu aldez aurretik, scaffolding modura, horren bitartez jakin
baitezakegu nola eman funtzio baten adierazpen aljebraikoa, gutxienez bi puntu
badakizkigu. Kontuan izan behar dugu, A eta B aukerak adierazteko, zatikako
funtzioak behar ditugula, eta DBHko 3. mailako ikaslea ez dagoela ohituta mota
horretako funtzioak adierazten. Adierazpen guztiak landu ondoren, ikasleei
eskatuko diegu taldeka horiek arbelean adierazteko, eta besteen ekarpenen
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bitartez ondorio guztiak ondo adierazita uzteko. Ikasle bakoitzari berea
betearaziko diogu edo argazki bat atera eta classroomera igoko, denen eskura
egon dadin. Horrela, hurrengo klaserako edo klasean bertan, denbora balego,
ikasle bakoitzak, bakarka, azken galdera landuko du: informazio horretan
oinarrituta, zer soluzio da onena? Soluziobide eta ondorio egokienak baliatuta,
ikasle bakoitzari eskatuko diogu arazoak sortu dituzten galderei idatziz
erantzuteko, eta zergatia adierazteko. Hurrengo egunean, ikasle batzuei
eskatuko diegu norberaren lana aurkezteko, eta denen ekarpenekin problema
ebaztea lortuko dute.
Ondoren, antzeko beste arazo bat planteatu dezakegu, eta ikasleei eskatuko
diegu, antolatzaileak erabiliz, bakarka ebazten saiatzeko edo taldeka, ez badira
oraindik ziur sentitzen.
3.12.4.Saioa bukatutakoan: metakognizioa.

M

Saio bakoitza bukatu eta gero, metakognizioa landu behar dugu, hau da,
ikasleek hausnartu behar dute nola egituratu duten pentsatze-prozesua, edukia
eta pentsamendu- estrategia balioetsi behar dituzte eta hobekuntzak proposatu
behar dituzte. Horretarako, galdera hauei erantzuteko eskatuko diegu:
1. Zer estrategia erabili dugu pentsatzeko? Galdera honekin ikasleek
erabilitako pentsamendu motaz jabetu behar dute. Gure kasuan,
problemak ebaztea da pentsatzeko estrategia.
2. Zer pausori jarraitu diegu? Pentsamendu-prozesuan baliatutako
estrategiak ezagutu behar dituzte, hau da, pentsatzeko mapan agertu
diren galderak berrikusiko dituzte.
3. Funtzionatu al du pentsatzeko era horrek? Galdera honekin erabili diren
estrategien eraginkortasuna ebaluatuko dugu, ikusteko egindako
problemak ebaztea baliagarria izan den edukia lantzeko.
4. Zer hobekuntza proposatuko ditugu? Pentsatzeko estrategia hau erabili
izan ez bagenu, hain onak izango ziren ebazpenak eta ondorioak?
Pentsatu behar dugu beste aukerarik badagoen eduki bera lantzeko
modu errazago batean, eta ea horrelako beste kasuetan estrategia hau
erabiliko dugunetz.
5. Zer beste egoeratan erabil dezakegu estrategia hau? Galdera honi
erantzutea baliagarria izan daiteke aztertzeko ea zer beste bizitza
errealeko egoeratan erabil dezakegun pentsatzeko trebetasun hori.
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Horretarako, ilustrazio hau erabiliko dugu:

Donostian, 2018ko abenduan
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