
Zientzia- eta 

matematika-esparrua



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: 
Zer telefono-konpainia hartuko dut gutxiago 
ordaintzeko?  

 

Arloa/ikasgaia: Zientzia- eta matematika-esparrua 
 

Maila: III. maila - 1. modulua 
 

Testuingurua 

 

Orain dela urte batzuk, familia bakoitzak 

telefono bakarra zuen: etxean telefono bat 

zegoen, eta familiako kide guztiek hura 

erabiltzen zuten. Orain, berriz, pertsonek 

dituzte telefonoak; beraz, ohikoa da familia 

bakoitzak hiruzpalau telefono izatea. 

Zalantzarik gabe, horrek gastu handiagoa 

dakar familientzat, eta zenbait kasutan, 

oso kontuan hartzekoa izan daiteke. 

 

Arazoa 

 

Amaigabea dirudien telefonia-eskaintzen sorta eta estrategia komertzial 

erasokorrak ez dira batere lagungarriak izaten.  

Nire familiaren beharrak kontuan izanda, zer telefono-konpainia hartuko dut 

gutxiago ordaintzeko?  

 

Xedea 

 

Pentsamendu kritikoa izatea, aukera merkeenaren aldeko erabakia hartzeko, 

telefonia-enpresen eskaintzak kontuan izanda, eta familiaren premia jakin 

batzuk oinarri hartuta. 

 

Helburuak 

 

• Telefoniaren arloan dauden aukerei buruzko informazioa lortzea, 

familiako kontsumoaren testuinguruan erabiltzeko. 

• Kalkulu-prozedurak erabiltzea, telefonia-kontsumoarekin lotutako 

problemak ebazteko. 

• Telefoniari buruzko talde-jardueratan parte hartzea, eta plangintzan zein 

gauzatzeko prozesuan laguntzea. 

• Telefonia-kontsumoari buruzko irizpide pertsonal arrazoituak lantzea. 

 



Ataza 

 

Txosten bat egitea, telefonia-enpresek ematen dituzten aukera guztiak 

bilduta. Familiaren kontsumo jakin bat oinarri hartuta, premietara gehien 

egokitzen den aukeraren alde egitea, eta erabaki hori hartzeko bost arrazoi 

argudiatzea, gutxienez.  

 

Jarraibideak 

 

3 edo 4 pertsonak osatutako taldetan: 

 

• Arazoaren egoera aurkeztu ostean, lan-plana adostuko dute. 

• Lau pertsonako familia baten balizko telefonia-kontsumoa diseinatuko 

dute.  

• Telefonia-konpainien eskaintzak aztertuko dituzte. 

• Hileko gastua jakiteko egin behar diren kalkulu guztiak egingo dituzte. 

• Txosten bat egingo dute, kontsumo jakin horretarako konpainiek 

dituzten aukera guztiak jasota.  

• Premiak kontuan hartuta, aukera egokiena hautatuko dute, eta erabaki 

hori hartzeko bost arrazoi argudiatuko dituzte, gutxienez. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dituzte (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 

 
 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Haragia jateari utzi behar al diogu? 
 

Arloa/ikasgaia: Zientzia- eta matematika-esparrua 
 

Maila: III. maila - 1. modulua  
 

Testuingurua 

 

Haragi gorriaren eta haragi prozesatuaren kontsumoaren eragin 

kartzinogenoaren ebaluazioa 

2015eko urriaren 26a -- Minbizia Ikertzeko 

Nazioarteko Agentziak  (IARC) haragi gorriaren 

eta haragi prozesatuaren eragin kartzinogenoa 

ebaluatu du. 10 herrialdetako 22 adituk 

osatutako lantalde batek egindako sailkapenen 

arabera, haragi gorria ziur aski kartzinogenoa da 

gizakientzat (2A taldea), eta haragi prozesatua 

kartzinogenoa da gizakientzat (1. taldea).  

Adituek 800 ikerlanetik gora aintzat hartu 

zituzten. Ikerlan haiek bi arlo hauen arteko 

loturak aztertzen zituzten: alde batetik, haragi 

gorriaren eta haragi prozesatuaren kontsumoa; eta bestetik, zenbait kantzer 

mota (dozena bat baino gehiago). Hainbat herrialdetan egin zituzten 

ikerketak, askotariko dietak zituzten biztanleak kontuan hartuta, eta ondorio 

horiek atera zituzten. 

 

Arazoa 

 

Haragi gorriaren eta haragi prozesatuaren eragin kartzinogenoei buruz 

sortutako polemika oinarri hartuta, dieta orekatua egin al dezakegu 

elikagaien artean haragirik sartu gabe? 

 

Xedea 

 

Norberaren iritzia eratzea, haragi gorriaren eta haragi prozesatuaren 

kontsumoari buruz, dieta orekatu bat egite aldera, eta iritzi hori justifikatzea, 

komunikabideetan agertu diren informazioak oinarri hartuta. 

 

Helburuak 

 

• Elikadurari buruzko ohiturak garatzea.  



• Elikadurari buruzko talde-jardueratan parte hartzea, eta plangintzan 

zein gauzatzeko prozesuan laguntzea. 

• Elikadurari buruzko informazioak interpretatzea eta sortzea, eremuko 

ikasgaiei dagozkien baliabideak eta hiztegia egoki erabilita. 

• Elikadurari buruzko irizpide pertsonal arrazoituak lantzea. 

• Gaiari buruzko hiztegi zientifikoa egoki erabiltzea. 

 

Ataza 

 

3 edo 4 pertsonak osatutako taldetan, antolatu asteko dieta orekatua 

pertsona heldu osasuntsu batentzat. 

 

Jarraibideak 

 

3 edo 4 pertsonak osatutako taldetan: 

 

• Arazoaren egoera aurkeztu ostean, lan-plana adostuko dute. 

• Zenbait komunikabidek gaiari buruz emandako informazioak aztertuko 

dituzte. 

• Osasunean eragiten duten faktoreen eta nutrizio-funtzioen arteko 

loturak egingo dituzte. 

• Nutrizioaren alorreko ezagutzak aplikatuko dituzte dieta bat antolatzeko. 

• Asteko dieta orekatu bat antolatuko dute pertsona heldu osasuntsu 

batentzat. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dituzte (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 
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