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1 . SARRERA

1 978ko Sanferminak bertan behera geratu ziren. Uztailaren 8ko gertaerak, poliziaren karga eta honen ondorioz
gertatutako Geman Rodriguez Saiz gaztearen heriotza halabeharrez dira historiaren parte, trantsizio prozesuaren
historiaren parte eta Iruña eta Nafarroako historiaren parte. Unitate honen funtsezko helburua gertakari haiek
frankismotik demokraziarako trantsizio prozesuan kokatzea eta Iruña eta Nafarroako prozesuaz esaten digutena
arakatzea da.

2. UNITATE DIDAKTIKOA TESTUINGURUAN KOKATZEN

Testuingurutzat DBH 4. maila eta Batxilergoa hartu ditugu. Unitatea berez DBH 4. mailako Gizarte Zientziak, Geo-
grafia eta Historia ikasgaiaren programazioaren barnean txertatu da, haren elementu guztiek 25/2007 Foru De-
kretuaren bidez onartutako Nafarroako ikastetxe publikoetarako curriculum ofizialarekin bat egiten dutelarik.

3. OINARRIZKO GAITASUNAK

25/2007 Foru Dekretu berak DBHrako aurreikusten dituen oinarrizko gaitasunak zehazten dira: Hizkuntza bidez
komunikatzeko gaitasuna, Informazioaren tratamendua, Gaitasun soziala eta herritartasuna, Ikasten ikasteko gai-
tasuna, Autonomia eta ekimen pertsonala.

4. HELBURUAK

Bi multzo bereizi ditugu: Lehen multzoa etapa zein arloko helburuei dagokie, DBH eta etapa horretan Historiaren
irakaskuntzari dagozkion helburuak dira hauek; bigarren multzoa, unitate didaktiko honek xedatzen dituen berez-
ko helburuei dagokie.

5. EDUKIAK

Edukiak hiru multzotan banatuta ageri dira: kontzeptuzkoak, Nafarroako trantsizio prozesuan eta haren aurreka-
rietan arreta jartzen dutenak; prozedurazkoak, objektibotasunaren eta egokitasunaren irizpideei jarraikiz doku-
mentu iturrietatik informazioa bilatu, hautatu eta lantzea, hala nola egoera edo gertaera beraren inguruko
informazio kontrajarriak edota osagarriak alderatzea eskatzen dutenak; eta jarrerazkoak, bidegabeko egoerekiko
ikuspegi kritikoa izatea eta egia sozialki eta historikoki ezagutzearen beharra hala nola memoria historikoa berres-
kuratzeko ahaleginak baloratzea sustatzen dutenak.

6. METODOLOGIA

Xedatu diren irizpide metodologikoekin ikas-prozesuaren bi alderdi bultzatu nahi dira bereziki. Alde batetik, ikas-
leak autonomia garatzea eta bere kabuz ikasten ikastea, eta bestetik,taldeka edo banaka lan egitea.

7. IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA JARDUERAK

Proposatutako jarduerak zehazten dira, bakoitza bere ikaskuntzaren helburu, eduki, saio kopuru, baliabide eta
metodologiarekin aurkezten delarik.

8. IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA JARDUEREN GARAPENA. AZALPENA

Aurreko puntuan zehazten ziren jarduerak garatu eta azaldu egiten dira.

9. EBALUAZIOA

Ebaluazio eta ebaluaziorako prozedurak: Ebaluaziorako tresnak, baliabideak eta irizpideak zehazten dira.
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1 . SARRERA

Honako unitate didaktikoak 1 978ko Sanferminetan
Iruñan izandako gertakariak ikasleekin lantzeko egitas-
moan eta gazteei ezagutzera ematearen beharrean du
abiapuntua. German Rodriguez Saiz gaztearen heriotza
ekarri zuten gertakari haiek Francoren diktaduratik de-
mokraziarako trantsizio prozesuaren pasarte beltz nagu-
sienetako bat dira, Nafarroa eta Iruñeko prozesuari
dagokionean bereziki. Honela, gertakari historiko
zehatz bat lantzearekin, 1 978ko Sanferminak Nafarroa-
ko trantsizio prozesuaz esaten digutena arakatzen saia-
tuko gara unitate didaktiko honetan.

Aurkezten duguna DBH 4. mailan eta Batxilergoan gara-
tzeko proposamena da, hein batean unitatea Nafarroa-
ko trantsizio prozesuaren gaiaren esparruan txerta-
tzeak aukera ematen duelako batean zein bestean lan-
tzeko. Hala eta guztiz ere, oinarritzat DBH 4. mailarako
Gizarte zientziak, Geografia eta Historia ikasgaiaren pro-
gramazioa hartu dugu1 , beraz, ikusiko dugun moduan,
unitatearen helburu eta edukiek bat egingo dute pro-
gramazio horrek xedatzen dituenekin. Horrek ez du
esan nahi honakoa DBH 4. mailara mugatzen den propo-
samena denik; Batxilergoari, batez ere Nafarroako Geo-
grafia eta Historia ikasgaiari, zuzendutako unitatea ere
bada, alde batetik gaiak lotura zuzena duelako aipatu
ikasgaiaren edukiekin, eta bestetik Batxilergoko ikas-
leei gaiaren eta historiaren ikaskuntzaren aurretiko
jarreran nolabaiteko heldutasun maila aurreikusten zaie-
lako. Beraz, eta DBH 4. mailako programazioa hizpide
izan dugun arren, helburua DBH 4. mailan zein Batxiler-
goan lantzeko proposamen malgua egitea izan da.

Gaiari dagokionean, esan dugun bezala trantsizioa lan-
tzerakoan garatzeko unitatea izango da hau, ikasleari
aukera ematen baitio trantsizio garaiko gizartearen
ezaugarri, gatazka eta erronkak nabarmendu eta horien
arrazoi historikoak zehaztearren, tokian tokiko historia-
rekin harremanetan jartzeko; hau da, jada trantsizio pro-
zesurako ikasi diren dinamika orokorrak gertakari
zehatz eta lokal batean, 1 978ko Iruñeko Sanferminetan
identifikatzean, historiaren ikaskuntza eta ikaslearen
testuingurua (espaziala, soziala, historikoa) uztartzen di-
ra. Honela, trantsizio prozesua eta gertaera historiko lo-
kal bat harremanetan jartzeak ikasleak historiarekin
berarekin harremanetan jarriko ditu. Ikasleek 1 978ko
Sanferminak gertu dituzte espazioan, gertakariak eurek
ongi ezagutzen dituzten tokietan, zezen plazan, alde
zaharreko eta I I zabalguneko kaleetan... suertatu zirela-
ko; eta gertu dituzte denboran, eurek inguruan duten
jende ugarik bizi izan baitzituen gertakari haiek (gura-
soak, aitona-amonak, auzokideak...) , hurbileko lekuko-

tza baten memorian murgiltzeak historian murgiltzeko
aukera paregabea suposatzen duelarik.

Modu honetan unitate didaktiko hau helburu hirukoi-
tzarekin planteatzen dugu: a) 1 978ko Sanferminetako
gertakariak bere testuinguruan kokatzea eta horiek
trantsizio prozesuaren gertaera edo gatazka garrantzi-
tsu bezala identifikatzea; b) Historiaren, kasu honetan
trantsizio prozesuaren ikaskuntza tokian tokiko gertae-
ra historiko baten bitartez ikaslearengana hurbiltzea;
eta c) Aurreko biak kontutan hartuta, 1 978ko Sanfermi-
netan gertatutakoa ezagutzera ematea eta honekin,
gertakari beltz haien memoria historikoa berreskura-
tzea.

Bestalde eta ikasleriari dagokionean, DBH 4. mailako
eta Batxilergoko ikasleei zuzendutako proposamena
da, ikasleei suposatzen zaien trantsizioaren gaiarekiko
jakintza maila eta etapa honetan historiaren irakasgaia-
rekiko agertu beharko luketen jarrera dela eta, maila
honetako ikasleei arestian aipatu dugun heldutasun
maila aurreikusten zaielako honako gaia lantzeko; bai
historiaren ikaskuntzaren aurrean iturri historiko ezber-
dinetatik informazioa bilatu, aukeratu eta lortzeko eta
historian arrazoi aniztasuna atzeman eta aztertzeko
gaitasuna suposatzen zaielako, baina baita ere euren ja-
rreran aurreko belaunaldietan oraindik sentimendu
kontrajarriak eta eztabaida sorrarazten dituzten gai his-
torikoen ikaskuntzak ekartzen duen konplexutasunaz
kontzientzia hartzeko gaitasuna aurreikusten zaielako.

Honela eta jada DBH 4. mailan eta Batxilergoan histo-
riaren ikaskuntzarako hurbilpen zientifikoa egitea oina-
rrizkoa izango den heinean, unitate honen planteamen-
duaren oinarrian informazio iturri ezberdinak kontras-
tatzearen bidezko gertakari historikoetarako hurbilpe-
na izango dugu, informazio mota ezberdinarekin
ikasleek berek ezagutza historikoa osa dezaten gerora
gertakari haiei buruz euren iritzi propio eta kritikoa ga-
ratzeko. Hau da, ez ezagutzatik, aurre iritzietatik, aurre
informaziotik abiatuko gara ("Cuéntame como pasó" te-
lesailak 78ko Sanferminetako gertakariei buruz eman-
dako irudiak aukera paregabea ematen digu abiapuntu
bat jartzeko) gertakari haiek hemen Iruñean nola bizi
izan ziren eta izan zuten eragina aztertzearen bitartez,
78ko Sanferminetako memoria historikoa berreskura-
tzeko.

Horretarako, 4/6 saioren artean garatzekoak diren jar-
dueren sorta bat prestatu da. Aurkezten dugun propo-
samenak beraz, hainbat jarduera eta material biltzen
ditu unitatea klasean lantzerakoan irakasleak malguta-
suna izan dezan unitatea bera taldearen dinamikaren,

1 Nafarroako Foru Komunitatea. Martxoaren 1 9ko 25/2007 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
irakaskuntzarako curriculuma ezartzekoa. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 2007ko maiatzaren 25a, 65. alea. Ikusiko dugunez, honako Foru Dekretua unitate
didaktiko hau egiteko funtsezko erreferentzia izan da.
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ikasgaiaren programaren garapenaren arabera edota
erabil dezakeen denboraren arabera, egokitzeko. Gu-
txienez 4 saio aurreikusten dira eta gehienez 6; bitarte
horretan, beraz, irakasleak malgutasuna izango du plan-
teatzen den jarduera sorta kudeatzeko.

2. UNITATE DIDAKTIKOA
TESTUINGURUAN KOKATZEN

Unitate didaktikoaren kokapena
programazioaren barruan

DBH 4. mailako ikasleei zuzendutako unitatea izanik,
proposamen honek bere lekua eta koherentzia izan
behar ditu DBH 4. mailako ikasturte osorako programa-
zio didaktikoaren barruan. 25/2007 Foru Dekretuaren bi-
dez onartutako Nafarroako ikastetxe publikoetarako
curriculum ofizialak DBH 4. mailarako, guztientzako edu-
ki multzoaz aparte, bi eduki multzo xedatzen ditu:
"Gaur egungo gizartearen oinarri historikoak" eta biga-
rrena "Gaur egungo mundua". Azkeneko eduki multzo
honetan kokatuko dugu gure unitatea, hain zuzen aipa-
tu dekretuak zehazten duen "Trantsizio politikoa eta Es-
tatu demokratikoaren eraketa Espainian" tituluan.

Esan bezala, planteatzen dugun unitate didaktiko ho-
nek zentzua izan beharko luke ikasturte osorako progra-
mazioaren barruan, lehenik eta behin unitateak pro-
gramazio horrek xedatzen dituen helburu eta eduki
hainbatekin koherente behar duelako izan, baina baita
ere ikasleek unitatea lantzeko jada hainbat eduki lan-
duak eta barneratuak izan behar dituztelako.

Erraza da unitate didaktiko hau DBH 4. mailarako pro-
gramazioaren barruan kokatzea, gaian eta unitatearen
oinarrian egin dugun planteamenduak zehazten baitigu
aipatu berri dugun "Trantsizio politikoa eta Estatu de-
mokratikoaren eraketa Espainian" tituluak irekitzen
duen atalaren amaieran lantzeko unitate didaktikoa de-
la, bai trantsizioaz landutako dinamika orokorrak gero-
ra tokian tokiko historiaren gertakari batean ikusteko
aukera ematen duelako, baina baita ikasleek aurretik
barneratuak izan behar dituztelako frankismo eta tran-
tsizioaren oinarrizko hainbat kontzeptu eta nozio ere
unitate hau lantzeko.

Unitate didaktikoaren loturak: Curriculum
ofizialarekin

- Curriculum ofizialarekin dituen loturak

Arestian aipatu den bezala, unitate didaktiko hau urte-
ko programazio baten barruan gauzatzeko aurreikusten

da. Programazio horrek, eta ondorioz unitateak,
25/2007 Foru Dekretuaren bidez onartutako Nafarroa-
ko ikastetxe publikoetarako curriculum ofizialarekin
duen lotura estua dela esan daiteke. Curriculum hori
izan da abiapuntua eta erreferentzia unitatearen oina-
rrian dauden kontzeptuak zehazteko orduan: oinarrizko
gaitasunak, helburuak, edukiak eta ebaluazio irizpi-
deak. Hauek guztiak irakasgaiari, Gizarte zientziak: Geo-
grafia eta Historia, mailari, DBH 4. maila eta dagozkion
taldeari egokituta.

Iraupena: Saio kopurua

Sarreran aipatzen genuen jarduera sorta kudeatzeko
malgutasuna beharrezkotzat jotzen dugu saio bakoitza
denboraz larri edo estuki programatuta dagoelako, be-
raz gerta daiteke ikasgelan ematen diren gora beheren-
gatik denborarik ez izatea programatutako ariketa
guztiak eta osorik aurrera eramateko. Hori dela eta,
gutxienez 4 eta gehienez 6 saio izango dituen proposa-
mena egin dugu, irakasle eta ikasleen dinamikaren ara-
bera erraz moldatzen dena, saioen planifikazioa ariketa
monografikoez osatuta izaterakoan, aukera dagoelako
landu nahi diren jarduerak hautatzeko.

3. OINARRIZKO GAITASUNAK

Oinarrizko gaitasunen lanketa ezinbestekoa da DBHko
curriculumean eta programazio didaktikoetan, ondo-
rioz, baita unitate didaktikoetan ere. Oinarrizko gaita-
sunak Derrigorrezko Hezkuntza bukatzean gazte batek
eskuratuak izan behar dituen gaitasunak dira, bere bu-
rua gauzatu, herritar aktiboa izan, helduaroan modu
egokian sartu eta bizitza osoan zehar ikasten jarraitze-
ko bidea ematen diote eta.

Aipatu 25/2007 Foru Dekretuak zehaztu bezala, Euro-
par Batasunak egindako proposamenaren arabera, eta
aurretik azaldu denari jarraituz, oinarrizko hainbat gai-
tasun xedatzen dira, hauetatik, honakoak dira unitate
didaktiko honetan, bereziki landuko direnak:

1 . Hizkuntza bidez komunikatzeko gaitasuna.
2. Informazioaren tratamendua
3. Gaitasun soziala eta herritartasuna.
4. Ikasten ikasteko gaitasuna.
5. Autonomia eta ekimen pertsonala.
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Unitate didaktiko honetan zein
oinarrizko gaitasun landuko dira?

1 . Hizkuntza bidez komunikatzeko gaitasuna

Ideiak egoki adieraztea, ahoz zein idatziz.

Diskurtsoak koherentziaz eta egokitasunez adieraz-
tea eta interpretatzea, testuingurua eta komunikazio
asmoak kontuan hartuta, ahoz zein idatziz.

Hizkuntzari dagozkion arauak zein diren jakitea eta
praktikan erabiltzea.

Ahozko eta idatzizko adierazpenetan mezu egoki eta
eraginkorrak sortzea.

Hizkuntza eta bere erabilera arauei buruzko ezagu-
tza erreflexiboa izatea.

2. Informazioaren tratamendua

Mota ezberdineko informazio iturriak eta testu mo-
tak aztertzea eta erabiltzen jakitea, bakoitzari dagoz-
kion oinarrizko baliabide eta ezaugarriak ezagutzea.

Irakurriz eta idatziz informazioa bilatzea, biltzea, pro-
zesatzea eta sortzea.

3. Gaitasun soziala eta herritartasuna

Munduaren errealitate historiko eta soziala, haren bi-
lakaera, lorpenak eta arazoak ulertzea, errealitate ho-
ri aztertzeko ikuspuntu ezberdinak daudela jakitea.

Herritartasun kulturala izatea.

Iritziak errespetuz eta argumentatuz ematea, bestee-
na errespetatuz.

4. Ikasten ikasteko gaitasuna

Jarduerak eta denbora planifikatzea.

Lan egiteko teknikak eskuratzea, eskemak eta kon-
tzeptu mapak egitea, besteak beste.

5. Autonomia eta ekimen pertsonala.

Banaka zein taldeka lan egiten jakitea.

Ikasgelan egiten diren ariketak planifikatu, egin eta
zuzentzea.

4. HELBURUAK

Helburuez mintzo garenean, bi helburu multzo bereizi-
ko ditugu. Lehen multzoa etapa zein arloko helburuei
dagokie: DBH eta etapa horretan Historiaren irakas-
kuntzari dagozkion helburuak dira hauek; bigarren
multzoa unitate didaktiko honen berezko helburuei da-
gokie: ikaskuntzaren helburuak deituko ditugunak uni-
tate didaktiko honekin lortu nahi ditugun helburu
zehatzak izanen dira. Azkeneko hauek, Ikaskuntzaren
helburuak, dira unitate didaktikoak zehazkiago plan-
teatzen dituenak, zehatzagoak eta neurgarriagoak dire-
lako.

Bi multzo hauek jasotzen dituzten helburuak aztertuko
ditugu orain, lehenbizi etapa eta arloko helburuak,
hauek baitaude unitate didaktiko honen ikaskuntzaren
helburuen oinarrian.

Etapako helburuak eta arloko helburuak

Unitate didaktiko honen ikaskuntzaren helburuak
zehaztu aurretik, etapa (DBH), eta arloaren (Gizarte
zientziak: Geografia eta Historia) helburuak zeintzuk di-
ren kontuan hartu beharko genuke. Berriz ere 25/2007
Foru Dekretura jotzen dugu DBHn Historiaren irakas-
kuntzak bete beharreko helburu orokorrak xedatzeko
eta honela, unitate didaktiko honen ikaskuntzaren hel-
buruek hauekin bat egin ahal izateko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren helburua da
"ikasleek kulturaren oinarrizko elementuak berenga-
natzea, bereziki, alde zientifiko, humanistiko eta tekno-
logikoan; ikasteko eta lan egiteko ohitura hartu eta
sendotzea, geroko ikasketetan sartzeko eta lanean has-
teko prestatzea eta herritar gisa dituzten eskubideak
eta betebeharrak baliatzen ikastea".

Hauekin batera, kontuan hartuko dugu etapa honetan
ere Gizarte zientzien, Geografia eta Historiaren irakas-
kuntzak honakoak garatzea izanen duela helburu:

1 . Gizarteko gertaerak arautzen dituzten prozesuak eta
mekanismoak eta gertaera politiko, ekonomiko eta
kulturalen arteko elkarreraginak identifikatzea eta
ezagutza hori egungo gizarteen bilakaera gizonez-
koen eta emakumezkoen zeregina eta arazo aipaga-
rrienak azaltzen dituzten kausen aniztasuna uler-
tzeko erabiltzea.

2. Ingurune fisikoaren bereizgarri diren oinarrizko ele-
mentuak elkarren arteko eragina eta espazioa eta
baliabideak erabiltzeko orduan giza taldeek ezartzen
dituzten eraginak identifikatu, kokatu eta aztertzea
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eskala desberdinetan eta ondorio ekonomikoak, so-
zialak, politikoak eta ingurumenekoak baloratzea.

3. Lurraldea gizarteen eta ingurunearen arteko elkarre-
raginaren emaitza dela ulertzea, gizarteak lurraldean
moldatzen eta antolatzen baitira.

4. Munduko eta eremu geoekonomiko handietako aniz-
tasun geografikoaren oinarrizko ezaugarriak identifi-
katzea, kokatzea eta ulertzea, baita Europako,
Espainiar estatuko eta Nafarroako ezaugarri fisikoak
eta giza ezaugarriak ere, eta natur ondarea babestea-
ren aldeko eta aniztasun soziala errespetatzearen
aldeko jarrerak bultzatzea.

5. Munduko, Europako, Espainiar estatuko eta Nafarroa-
ko historiari dagokionez, prozesu eta gertaera histori-
ko aipagarriak identifikatzea eta denboran nahiz
espazioan kokatzea, gizadiaren bilakaerari buruzko
ikuspegi orokorra lortzeko eta horren interpretazio
egokia egiteko, norbera barnean duten gizarte komu-
nitateen aniztasuna ulertzen laguntzen duen inter-
pretazioa hain zuzen ere.

6. Kultur aniztasuna baloratzea eta beste kulturekiko
eta iritziekiko tolerantzia eta errespetuzko jarrerak
agertzea, horiei buruzko iritziei uko egin gabe

7. Kultur eta gizarte errealitatearen barruan azalpen
artistikoen bereizgarri diren oinarrizko elementu tek-
nikoak onartzea, natur ondarea eta ondare histori-
koa, kulturala eta artistikoa, bai Espainiar estatukoa
eta bai Nafarroakoa, baloratu eta errespetatzeko, ha-
ren kontserbazioaren erantzukizuna onartzea eta
banan-banan nahiz taldean babesteko baliabide gisa
estimatzea hura.

8. Gizarte zientziek eskaintzen duten hiztegi berezia ika-
si eta erabiltzea, ohiko hiztegiari hura erantsita hiz-
kuntza zehaztasun handiagoz erabiltzeko eta komu-
nikazioa hobetzeko.

9. Hitzezko informazioa, informazio grafikoa, ikurren bi-
dezkoa, estatistikoa eta kartografikoa bilatu, hauta-
tu, ulertu eta erlazionatzea, betiere iturri ezber-
dinetatik lortuta, ingurune fisikoak eta sozialak, esko-
lako liburutegiak, komunikabideek eta informazioa-
ren teknologiek eskainitakoa barne, lortu nahi den
helburuaren arabera tratatzea eta gainerakoei modu
antolatu eta ulergarrian adieraztea.

1 0. Lanak taldean egitea eta jarrera eraikitzaile, kritiko
eta tolerantearekin parte hartzea eztabaidetan,
iritziak behar bezala arrazoitzea eta gizakiaren eta

gizartearen arazoak ebazteko elkarrizketa balora-
tzea.

1 1 . Gizarte demokratikoen funtzionamendua ezagutzea
eta haien funtsezko balioak eta oinarriak aintzat
hartzea, baita eskubide eta askatasunak ere, uko
egin ezinezko lorpen bezala eta bakerako beharrez-
ko baldintza gisa; bereizkeriak eta bidegabeko jarre-
rak eta egoerak salatzea, eta eskubiderik edo
baliabide ekonomikorik gabeko herriekiko, gizarte
taldeekiko eta gizabanakoekiko elkartasunez joka-
tzea.

Ikaskuntzaren helburuak

Ikaskuntzaren helburuei dagokienean jarraian jaso ditu-
gu unitate didaktiko honen helburu zehatzak. Kasu ho-
netan, ikaskuntzaren helburutzat jo ditugu bai jakin-
tzagaiaren gaineko helburuak, hau da, historiaren ikas-
kuntzari dagozkionak (kontzeptuzko edukien barnera-
tzea, ezagutza akademikoa, e.a) , baita ikaskuntza pro-
zesuari begira lortu nahi ditugun helburuak ere (iturri
historikoen erabilpena, historiarako metodologiaren
ezagutza eta aplikazio praktikoa, hausnarketa pertso-
nala, e.a) .

Unitate didaktikoarekin honako helburuak garatuko
dira:

1 . Trantsizioan zehar izandako prozesu historiko nagu-
siak eta izaera desberdinetako gertaera historikoen
arteko erlazio nagusiak ulertzea, haien kausak az-
tertzea eta hurbileko zein urruneko espazio, kultura
eta politika testuinguruetan izandako eraginak az-
tertzea.

2. 1 978ko Sanferminetako gertakariak bere testuin-
guruan kokatzea, trantsizio prozesuaren barnean
emandako gertaeratzat identifikatzea.

3. Trantsizioaren garaiko gizartearen ezaugarriak, ga-
tazkak eta erronkak nabarmentzea, horien arrazoi
historikoak zehaztea.

4. Trantsizio garaiko Iruñeko gizartearen, German Ro-
driguezen militantzia politiko eta sozialaren, trantsi-
zio garaiko Iruñeko gatazka eta tentsioen eta Sanfer-
minetako gertakarien artean erlazioak ezartzea.

5. Espainiar estatuko trantsizioaren garaiko eta demo-
kraziaren hasierako gizarteari buruz norberak dituen
ideiak eztabaidatzea eta kritikoki berrikustea, horre-
tarako informazio berria kontuan hartuz, estereoti-
poak eta aurreiritziak zuzenduz.
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6. Informazio historikoa bilatu, bildu eta tratatzea.

7. 1 978ko Sanferminetako gertakariei buruzko infor-
mazioa lortzeko ahozko historiaren metodologia
erabiltzea.

8. Prentsa iturri historikotzat erabiltzea, 1 978an San-
ferminetako gertakarien inguruan prentsak eman-
dako ikuspegi ezberdinak aztertzea eta ezberdin-
tasunetik ahalik eta informazio objektiboena lor-
tzea.

9. Ikus-entzunezko iturriak jaso dugun ezagutza histori-
koa osatzeko baliagarriak direla ontzat ematea.

1 0. 1 978ko Sanferminetako gertakariei buruzko labur-
pena egitea.

1 1 . Iturri historiko ezberdinak erabiliz eta kontrastatuz
eta metodologia zientifikotik abiatuz lortutako eza-
gutza historikoa aintzat hartuta, 1 978ko Sanfermi-
netako gertakariei buruzko hausnarketa egitea.

5. EDUKIAK

Unitate honekin landu nahi diren edukiak hiru multzo-
tan banatu ditugu: Kontzeptuzkoak, Prozedurazkoak
edo Jarrerazkoak. Jarraian sailkatuak eta zehaztuak
ageri dira.

Unitate didaktiko honetan landuko diren edukiak:

1 . Kontzeptuzkoak

Aurrekariak: Frankismoaren amaiera.

Honakoak ikasleek jada barneratuak eduki eta unitate
honetan aplikatu beharko lituzkeen kontzeptuzko edu-
kiak dira.

Industrializazioa eta gizarte berria.

Nafar gizarte berriaren ezaugarriak.

Elizaren barne aldaketak.

Diktaduraren aurkako oposizio talde berriak.

Diktadura amaierako tentsio-gune eta gatazka
nagusiak.

Trantsizio prozesua Nafarroan: 78ko Sanferminetako
gertakarietan esku hartzen duten osagai ekonomiko,
sozial eta politikoak eta haien arteko elkarreragina
ulertzea..

Osagai ekonomikoak: Sistema kapitalistaren krisia.

Sozialak: Sektore herrikoien mobilizazioa (langile
mugimendua/Mugimendu sozial berriak/Sektore so-
zial berrien mobilizazioa/mobilizazio sozialaren ga-
rrantzia/aldarrikapen sozial berriak).

Politikoak: Diktaduraren amaiera eta askatasun eta
demokraziaren aldeko aldarrikapenak/ Erreforma
edo haustura?/77ko hauteskundeak eta UCDren
lehen gobernua/Baskongadak-Nafarroa afera: insti-
tuzioetan: eztabaida konstituzionala vs. Kalean: mo-
bilizazio soziala.

Ondorioak: tentsioa eta gatazka Nafar eszenato-
kian/78ko Sanferminetako gertakariak.

2. Prozedurazkoak

“Objektibotasunaren eta egokitasunaren irizpideei
jarraikiz dokumentu iturrietatik informazioa bilatu,
hautatu eta lantzea;gertaerak eta iritziak bereiztea,
baita lehen mailako eta bigarren mailako iturriak
ere. Egoera edo gertaera beraren inguruko informa-
zio kontrajarriak edota osagarriak alderatzea”.

[NAO 25/2007 Foru Dekretua]

Ahozko historiaren metodologiaren aspektu ezberdi-
nak lantzea:

- Lekukoak aukeratu.
- Elkarrizketa bat prestatu lortu nahi den
informazioaren arabera.

- Elkarrizketa egin.
- Elkarrizketarekin lortutako informazioa landu,
informazioa atera.

Prentsak ematen duen informazioa kontrastatzea bi
komunikabide ezberdinetako eta gertaera beraren
aurrean ikuspegi ezberdina duten berriak aztertuz.

78ko gertakariei buruz lortutako informazio guztia-
rekin laburpen koadro bat egitea informazioa orde-
natzeko.

Ikus-entzunezko euskarrien erabilpena informazio
iturri gisa: dokumentalak edo filmak...

78ko Sanferminetako gertakariei buruzko nork bere
ikuspuntua ahoz azaltzea klasean gertakariak biltzen
dituen horma-irudia egiterakoan.
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3. Jarrerazkoak

“Giza eskubideak baloratzea eta edozein bidegabeke-
ria, bereizkeria eta zapalkuntza edo genozidioa gai-
tzestea. Bidegabeko egoerekiko ikuspegi kritikoa iza-
tea”.

[NAO 25/2007 Foru Dekretua]

78ko Sanferminetako gertaeren memoria historikoa-
ren berreskurapenaren beharra baloratzea.

78ko Sanferminetako gertaeren inguruko egia [sozial-
ki eta historikoki] jakitearen beharra baloratzea.

6. METODOLOGIA

Unitate didaktiko honekin ikas-prozesuaren bi alderdi
sustatu nahi dira bereziki. Alde batetik, ikasleak autono-
mia garatzea eta bere kabuz ikasten ikastea (horretara-
ko, dituen baliabideak eta ikasitako baliabide berriak
erabiliz) , eta bestetik, taldean (talde handian, talde
txikiagotan eta binaka) edo banaka lan egitea (horreta-
rako beharrezkoak diren jarrerak eta prozedurak bultza-
tuz).

Ikasleen beharrei begiratuz, eta gaitasunetan trebatze-
ko, proposamen motibagarri eta erakargarriak aur-
keztea da unitate didaktiko honen helburu nagusia. Ho-
rregatik, ikasleen interesetatik hurbil egon daitekeela-
ko planteatzen da trantsizioaren gaiaren osagarri gisa
unitate bera, historia lokalak eta gertakari historiko hur-
bil batek ikaslea historiara hurbiltzen dutelako (hona-
koa motibagarria izan daiteke historiaren ikaskun-
tzarako).

Ariketa praktikoak bilatu dira ezagutza historikoa iturri
ezberdinetatik abiatuta eraikitzeko. Ikaslea bera histo-
riaren eraikitze prozesu horretan parte sentiarazteko,
lehen eskuko iturriak (ahozkoa, lekukotza, prentsa) eta
bigarren eskukoak zein iturri ez-ohiko eta hurbilagoak
(dokumentala) aukeratu dira.

Ikasleen parte-hartzea ezinbestekoa da unitate honetan
planteatzen diren jarduerak eta zereginak arrakastat-
suak izan daitezen, ariketa dinamiko asko baitago eta
ikasleak bere ikas-prozesuan duen parte hartze akti-
boaz ohartaraztea bilatzen baita.

Aurretik aipatutakoa bermatzeko, ariketa mota ezberdi-
nak planteatuko dira.

Unitate didaktiko honen oinarrian dauden
irizpide metodologikoak

Ikasleen arreta deitu.

DBHn helburu orokor diren aspektuak landu eta bul-
tzatu: pentsamendu formala, hausnarketa, kritika eta
autokritika konstruktiboa, ikas-prozesuaz kontzien-
tzia eta erantzukizuna izatea.

Motibazioa eta jarrera positiboa irakaslearen eta
ikasleen aldetik.

Aurrezagutzaren garrantzia eta eduki berriekin ha-
rremanetan jartzeko ahalmena, eduki berri horien
ikaskuntza sendotzeko eta prozesua orekatua izate-
ko (ezagutza guztiak erabiltzea, eta ez ezagutza be-
rriak izan ahala besteak alde batera uztea).

Ikasleak bere kabuz ikasten ikastea, bai taldean eta
baita banaka ere, horretarako estrategiak eta proze-
durak landuz. Lankidetzan oinarritutako autonomia
garatzea..

Espazioa erabili eta antolatzeko moduak

Jarduera motaren arabera, taldeetan antolatu daitezke
ikasleak. Unitate didaktiko honen kasuan, bosteko tal-
deak osatuko dira jarduera berezi batzuetarako. Talde
handian ere egingo dute lan ikasleek, irakurtzerakoan,
ahozko galderak egiterakoan, eztabaidak planteatzera-
koan etab.

7. IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA
JARDUERAK

Orain arte unitate didaktikoaren “hezurdura” izan daite-
keena azaldu da eta jarraian, egitura hori ikasleekin lan-
duko diren jardueretan gauzatu behar da. Horretarako,
jarduera zehatzak zeintzuk diren azalduko dugu segi-
tuan. Hala ere komenigarria da zehaztea jarduera ba-
koitzari ematen zaion denbora klasearen dinamika
baldintzatu ahal duten bestelako faktoreen eragina
kontuan hartu gabe finkatu dela.

Irakaskuntza-ikaskuntza jarduerak azaltzeko horien
ezaugarriak aipatuko dira: jarduera mota, iraupena, ba-
liabideak eta metodologia. Horrekin batera, jarduera
bakoitzarekin lortu nahi den ikaskuntzaren helburu eta
landuko diren edukiak ere aipatuko dira.
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Ikaskuntzaren helburuak Edukiak Saio
kopurua

Metodologia

1 . Sanfermin 78ko gertakariak kanpotik azaltzen dituen fikziozko bideoa ikusi eta informazioa atera.

- 1 978ko Sanferminetako gertakariak
bere testuinguruan kokatzea, trantsizio
prozesuaren barnean emandako
gertaeratzat identifikatzea

- Espainiar estatuko trantsizioaren
garaiko eta demokraziaren hasierako
gizarteari buruz norberak dituen ideiak
eztabaidatzea eta kritikoki berrikustea,
horretarako informazio berria kontuan
hartuz, estereotipoak eta aurreiritziak
zuzenduz.

- Gertaerak eta
iritziak bereiztea,
baita lehen
mailako eta
bigarren mailako
iturriak ere.

1 /2 - "Cuéntame como
pasó" telesailaren 78ko
Sanferminetan
girotutako kapituluaren
pasarte aukeratuak
ikusi eta fikzioak
eskaintzen duen
informazioarekin
galdera gidatuak
egitea.

- Talde handian
bideoa ikusi eta
irakasleak gidatutako
galderak erantzun.

- 1 978ko Sanferminetako
gertakariak bere testuinguruan
kokatzea, hau da, trantsizio
prozesuan emandako gertakaritzat
identifikatzea.

- Trantsizioaren garaiko gizartearen
ezaugarriak, gatazkak eta erronkak
nabarmentzea, horien arrazoi
historikoak zehaztea.

- Trantsizio garaiko Iruñeko
gizartearen, German Rodriguezen
militantzia politiko eta sozialaren,
trantsizio garaiko Iruñeko gatazka
eta tentsioen eta Sanferminetako
gertakarien artean erlazioak
ezartzea.

- Trantsizio prozesua
Nafarroan : 78ko
Sanferminetako
gertakarietan esku
hartzen duten
osagai ekonomiko,
sozial eta politikoak
eta haien arteko
elkarreragina
ulertzea.

(Osagai ekonomiko,
sozial zein
politikoen arteko
elkarreragina) .

1 /2 - Josu Chueca,
historialari eta EHUko
irakaslearen “German
Rodriguez. Iraultzaile
eroria” artikulua
(moldatua) (Argia, 2008-
06-22).

- Talde handian
artikulua irakurri eta
ulermen galdera
gidatuak egitea.

Ikaskuntzaren helburuak Edukiak Saio
kopurua

Baliabideak Metodologia

2. Germanen militantzia politiko eta sozialaren inguruko testua irakurri eta ulermen galderak erantzun
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4. Sanfermin 78 gertakariei buruzko laburpen koadroa egin

- Informazio
historikoa bilatu, bildu
eta tratatzea.

- 1 978ko
Sanferminetako
gertakariei buruzko
informazioa lortzeko
ahozko historiaren
metodologia
erabiltzea.

- Ikus-entzunezko
iturriak jaso dugun
ezagutza historikoa
osatzeko baliagarriak
direla ontzat ematea.

- Prentsa iturri
historikotzat
erabiltzea, 1 978an
Sanferminetako
gertakarien inguruan
prentsak emandako
ikuspegi ezberdinak
aztertzea eta
ezberdintasunetik
ahalik eta informazio
objektiboena lortzea.

- Trantsizio prozesua Nafarroan: 78ko
Sanferminetako gertakarietan esku hartzen
duten osagai ekonomiko, sozial eta politikoak
eta haien arteko elkarreragina ulertzea.

- Tentsioa eta gatazka Nafar
eszenatokian/78ko SanFerminetako
gertakariak.

- Objektibotasunaren eta egokitasunaren
irizpideei jarraikiz dokumentu iturrietatik
informazioa bilatu, hautatu eta lantzea;
Egoera edo gertaera beraren inguruko
informazio kontrajarriak edota osagarriak
alderatzea.

- Ahozko historiaren metodologiaren aspektu
ezberdinak lantzea: Elkarrizketarekin
lortutako informazioa landu.

- Ikus-entzunezko euskarrien erabilpena
informazio iturri gisa: dokumentalak, filmak...

- Prentsak ematen duen informazioa
kontrastatzea bi komunikabide ezberdinetako
eta gertaera beraren aurrean ikuspegi
ezberdin duten berriak aztertuz.

- 78ko gertakariei buruz lortutako informazio
guztiarekin laburpen koadro bat egitea
informazioa ordenatzeko.

1 - Etxean
buruturiko
elkarrizketa.

- Diario de
Navarra (09-07-
1 978, 1 4.
orrialdea) eta
Punto y Hora
(1 978, 96. zkia,
uztailaren 1 4-21 ,
6-1 0 orrialdeak).

- Talde handian
elkarrizketatan
lortutako informazio
berria komentatu.

- Binaka egunkari eta
aldizkariko berriak
irakurri eta landu.

- Banaka laburpen
koadroa osatu
elkarrizketek eta
egunkari eta
aldizkarietako berriek
emandako informazio
berriarekin.

- Informazio
historikoa bilatu,
bildu eta tratatzea.

-1 978ko
Sanferminetako
gertakariei
buruzko
informazioa
lortzeko ahozko
historiaren
metodologia
erabiltzea.

- Objektibotasunaren eta egokitasunaren
irizpideei jarraikiz, dokumentu iturrietatik
informazioa bilatu, hautatu eta lantzea;
gertaerak eta iritziak bereiztea, baita lehen
mailako eta bigarren mailako iturriak ere. Egoera
edo gertaera beraren inguruko informazio
kontrajarriak edota osagarriak alderatzea.

- Ahozko historiaren metodologiaren aspektu
ezberdinak lantzea:
- Lekukoak aukeratu.
- Elkarrizketa bat prestatu lortu nahi den

informazioaren arabera.
- Elkarrizketa egin.

1 - Ahozko
historiaren
metodologiarak
o jarraibideak
(irakasleak
emandakoak).

- Talde txikian (4-5
pertsona)
elkarrizketarako
galderen
proposamena egin.

- Talde handian
elkarrizketak
izango dituen
galderak adostu.

3. Etxean 78ko Sanferminetan lekuko izandako pertsona bati egin beharreko elkarrizketa prestatu.
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5. "Oroitarria" dokumentala ikusi

- Ikus-entzunezko iturriak
jaso dugun ezagutza
historikoa osatzeko
baliagarriak direla ontzat
ematea.

- Trantsizio garaiko Iruñeko
gizartearen, German
Rodriguezen militantzia
politiko eta sozialaren,
trantsizio garaiko Iruñako
gatazka eta tentsioen eta
Sanferminetako gertakarien
artean erlazioak ezartzea.

- Trantsizio prozesua Nafarroan :
78ko Sanferminetako gertakarietan
esku hartzen duten osagai
ekonomiko, sozial eta politikoak eta
haien arteko elkarreragina ulertzea.
(Osagai ekonomiko, sozial zein
politikoen arteko elkarreragina) .

- Ikus-entzunezko euskarrien
erabilpena informazio iturri gisa:
dokumentalak, filmak...

1 - "Oroitarria"
dokumentala.

- Talde handian
bideoa ikusi.

6. Argazki eta material ezberdinekin gertakarien laburpena jasoko duen horma-irudia osatu

- Trantsizioan zehar izandako
prozesu historiko nagusiak eta
izaera desberdinetako
gertaeren arteko erlazio
nagusiak ulertzea, haien
kausak aztertzea eta hurbileko
zein urruneko espazio, kultura
eta politika testuinguruetan
izandako eraginak aztertzea.

- Iturri historiko ezberdinak
erabiliz eta kontrastatuz eta
metodologia zientifikotik
abiatuz lortutako ezagutza
historikoa aintzat hartua
1 978ko Sanferminetako
gertakariei buruzko ikuspegi
pertsonala osatzea.

- 1 978ko Sanferminetako
gertakariei buruzko laburpen
kritiko eta objektiboa egitea.

- 78ko Sanferminetako gertakariei
buruzko nork bere ikuspuntua
ahoz azaltzea klasean gertakariak
biltzen dituen horma-irudia
egiterakoan.

- Giza eskubideak baloratzea eta
edozein bidegabekeria,
bereizkeria eta zapalkuntza edo
genozidioa gaitzestea.
Bidegabeko egoerekiko ikuspegi
kritikoa izatea.

a)78ko Sanferminetako gertaeren
memoria historikoaren
berreskurapenaren beharra
baloratzea.

b)78ko Sanferminetako gertaeren
inguruko egia [sozialki eta
historikoki] jakitearen beharra
baloratzea.

2 - Horma-irudia
kartulinaz
eginda

- Argazkiak...

- Talde txikian (4-5
pertsona)
materialaren
deskribapenarekin
laburpen
aurkezpena
prestatu.

- Talde handian
prestatutako
laburpenaren
aurkezpena egin
eta horma-irudia
osatu.
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8. IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA JARDUEREN GARAPENA. AZALPENA

1 . Jarduera: Sanfermin 78ko gertakariak kanpotik azaltzen dituen fikziozko bideoa ikusi eta
informazioa atera.

Helburua : 1 978ko Sanferminetako gertakariak bere testuinguruan kokatzea, trantsizio prozesuaren barnean emandako
gertaeratzat identifikatzea (trantsizioaren garaian girotzen den telesail batek atal baterako 78ko Sanferminak gaitzat
aukeratzen dituela ohartarazita) eta 78ko Sanferminetan gertatutakoari buruzko fikziozko ikuspegi bat aztertzea aurre
informazio bezala.

Saio kopurua : saio erdia.

Baliabideak: "Cuéntame como pasó" telesailaren 78ko Sanferminetan girotutako kapituluaren pasarte aukeratuak ikusi eta
fikzioak eskaintzen duen informazioarekin galdera gidatuak egitea. Minutua:

> 47:00 - 48:20

> 51 :45 - 54:04

> 59:58 - 01 :01 ,1 4

> 01 :04,53 - 01 :06,1 9

> 01 :1 2,1 4 - 01 :1 3,1 5

Azalpena :

- "Cuéntame como pasó" telesailaren 78ko Sanferminetan girotutako kapituluaren pasarte aukeratuak ikusi.

- Arbelean talde handian irakasleak gidatutako galderak erantzun:

> Non?

> Noiz?

> Zer gertatzen da?

> Zer landuko dugu unitate honetan?

> Zer dakigu 1 978ko Sanferminei buruz?

(Ideiak arbelean idatzi) .

2. Jarduera: Germanen militantzia politiko eta sozialaren inguruko testua irakurri eta ulermen galderak
erantzun

Helburua : Trantsizio garaiko Iruñeko gizartearen, German Rodriguezena bezalako militantzia politiko eta
sozialaren, trantsizio garaiko Iruñeko gatazka eta tentsioen eta Sanferminetako gertakarien artean erlazioak
ezartzea.

Saio kopurua : saio erdia.

Baliabideak: Josu Chueca, historialari eta EHUko irakaslearen "German Rodriguez. Iraultzaile eroria" artikulua
(moldatua) (Argia, 2008-06-22) .

Azalpena :

- "German Rodriguez. Iraultzaile eroria" (Argia, 2008-06-22) artikulua talde handian irakurri .

- Talde handian ulermen galdera gidatuak ahoz:

> Nor zen Germán?

> Zein erakundetan ibili zen?

> Zein borrokatan/zein mugimendu sozialetan parte hartu zuen?

> Nola lotu ditzakegu bere bizitza eta heriotza militantea testuinguru historikoarekin?
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3. Jarduera: Etxean 78ko Sanferminetan lekuko izandako pertsona bati egin beharreko elkarrizketa prestatu

Helburua : Gertakizun historikoak ikertuz, ahozko historiaren metodologia erabiltzea.

Saio kopurua : saio bat.

Baliabideak: Ahozko historiaren metodologiarako jarraibideak (irakasleak emandakoak).

Azalpena :

- Ahozko historia/elkarrizketarako jarraibideak banatu eta komentatu.

- Bosteko taldeak osatu etxean egin beharreko galdetegia osatzeko..

- Arbelean inkestarekin lortu nahi den informazioa idatzi (irakasleak):

> Nola hasi/Zergatik gertatu.

> Nortzuk izan ziren protagonistak.

> Nola eman ziren gertakariak egun hartan.

> Nolakoa izan zen giroa Iruñean gertatutakoaren ondoren.

> Zein mobilizazio izan ziren (Nafarroan eta bestelako tokietan).

- Taldeka informazio hau lortzeko 5-6 galdera prestatu.

- Talde handian elkarrizketa osatu talde bakoitzak prestatutako galderetatik bana aukeratuz .

- Galderak garbira pasa eta hurrengo saiorako elkarrizketa burututa ekarri (etxeko lana, etxean elkarrizketa egin) .

- Ahozko metodologiaren erabilpenak era berean elkarrizketaren grabazio eta analisia eskatuko lituzke,
transkripzioa egin eta informazioaren azterketa bat. Kasu honetan elkarrizketaren lehen helburua da inguruko
pertsona batek 78ko sanferminei buruz dituen bizipen eta esperientziak ezagutzea, gerora bizipen horien
lekukotzak bestelako iturrietatik jasoko den informazioarekin alderatu eta osatzeko, beraz, ondorengo jardueran
elkarrizketari emango zaion erabilpenari begira lana arindu eta errazteko, ez dira elkarrizketaren grabaketa eta
transkripzioa aurreikusten eta ikasleek elkarrizketa idatziz jasotzea hobesten da.

4. Jarduera: Sanfermin 78 gertakariei buruzko laburpen koadroa egin

Helburua : Informazio historikoa bilatu, bildu eta tratatzea.

Saio kopurua : saio 1 .

Baliabideak: Etxean egindako elkarrizketa burututa, erantzunak paperean jasoak. Garaiko egunkari eta aldizkarietako bi
albiste: Diario de Navarra (1 978-7-9, 1 4. orrialdea) eta Punto y Hora (1 978, 96. zkia, uztailaren 1 4-21 , 6-1 0 orrialdeak ).

Azalpena :

- Talde handian elkarrizketek emandako informazio berria komentatu eta lehen jardueran bideoan ikusitakoarekin alderatu.
Nora gehiago jo dezakegu informazio horiek kontrastatzeko? Garaiko egunkarietara. Eta egunkari guztiek modu berean
eman zuten albistea?

- Albisteak banatu. Binaka irakurri eta bi albistetan agertzen den informazio komuna azpimarratu.

- Testigantzak, elkarrizketa eta albisteak baliatuz, laburpen taula bat osatu. Taula klasean amaitzen ez badute, etxeko lan
gisa aginduko zaie eta irakasleak hurrengo egunean jasoko du ebaluaziorako tresnatzat erabiltzeko:

Noiz

Non

Protagonistak

Zer/Zergatik
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5. Jarduera: "Oroitarria" Dokumentala ikusi

Helburua : Ikus-entzunezko iturriak jaso dugun ezagutza historikoa osatzeko baliagarriak direla ontzat ematea.

Jardueren mota eta saio kopurua : Saio 1 .

Baliabideak: "Oroitarria" dokumentala, Rubén Marcilla 2008 (46 min.) .

Azalpena : "Oroitarria" dokumentala ikusi.

6. Jarduera: Argazki eta material ezberdinekin gertakarien laburpena jasoko duen horma-irudia osatu.

Helburua : 1 978ko Sanferminetako gertakariei buruzko laburpen edo sintesia egitea eta 78ko Sanferminetako gertaeren
memoria historikoaren berreskurapenaren beharra baloratzea.

Jarduera mota eta saio kopurua : 2 saio.

Baliabideak: Horma-irudiaren egitura kartulina batean:

Argazkiak, esku-paperak...

Azalpena :

- Taldeka jarri eta talde bakoitzari dagokion materiala banatu.

- Taldeka egokitu zaion materialaren deskribapena (ahozko azalpena egiteko) egin:

> Zer ikusten edo kontatzen da.

> Gaiarekin lotu.

> Landutako informazioarekin lotu.

- Talde bakoitzak materialaren ahozko aurkezpena egingo du. Azalpena bukatutakoan, materiala klasearen paretan egongo
den horma-irudian itsatsi.

- Azkenik, edozein ikaslek zerbait idazteko edota horma-irudia apaintzeko aukera izango du.

1 978ko San Ferminak Iruditan
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9. EBALUAZIOA

Ebaluazio prozedurak eta unitate
didaktikoaren ebaluazioa

- Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuaren ebaluazioa

Tresna ezberdinak erabiliz ziurtatu beharko da proze-
suak egokiak diren ikasleen ezaugarriak eta beharrak
kontuan hartuz. Horretarako oso garrantzitsuak dira
ebaluazio formatiboak ematen dituen datuak: informa-
zioa etengabe jasotzen da eguneroko jardueretan, bai
informazio indibiduala eta baita taldekoa ere. Kasu ho-
netan ebaluazioa eguneroko lanaren eta azkeneko jar-
dueraren bitartez egingo da.

Honela edukien ebaluazioa ikasleak ikasgelan egiten
duen lanari arreta sistematikoa jarriz egingo da. Horre-
tarako baliabide egokiak izango ditugu, alde batetik uni-
tatea osatzen duten edukietako bakoitzari dagozkion
ezagutzak egiaztatzeko jarduerak egitea, eta bestetik
bukaerako jardueran ahozko aurkezpena.

Ebaluazio baliabideak garatzeko erreferentzia hauek
izan ahalko lirateke: klasearen erritmoa, ikasleek egiten
dituzten galderak edo irakasleak egiten dituen galde-
ren erantzunak, eta ikasleak inplikatzen diren edo ez,
unitatea interesez garatzen duten edo ez.

Proposamen bezala, hauek izan daitezke unitate honen
ikas-prozesuaren adierazleak:

- Ebaluazio prozedurak

Aurrerago zehaztuko diren ebaluazio irizpideak izango
dira abiapuntua zer ebaluatu behar den erabakitzeko.
Ebaluazio irizpideen bidez helburuen lorpen maila eba-
luatuko da.

NOIZ EBALUATU: Ebaluazioa tartekoa, baina batez ere
amaierakoa izango da unitate didaktiko honetan.

- Bitartekoa: Unitate didaktikoaren bitartean, ikas-proze-
sua nolakoa den ikusteko. Horretarako unitatea garatu

bitartean ikasleen jarrera eta inplikazio maila, informa-
zio berria jasotzearen aurreko jarrera kontutan hartuko
dira, unitatearen bitartean eskaini zaizkien informazio
iturriak landu eta informazio hori barneratu duten kon-
tuan hartuz.

- Amaierakoa: Amaierako jardueran. Horma-irudia osa-
tzerakoan, ahozko aurkezpena kontuan hartuko da,
edukiak jaso dituen laburpena den, azalpen objektiboa
den eta aldi berean azalpenaren aurrean sentsibiliza-
zioa eta hausnarketa pertsonala barneratu dituen.

EBALUATZEKO TRESNAK:

- Eguneroko jarrera eta inplikazioa unitateak plantea-
tzen dituen jarduera ezberdinen aurrean

- Sanfermin 78 gertakariei buruz egindako laburpen
koadroa (4. jarduera) eta Horma-irudiaren aurkezpene-
rako egindako sintesi eta azalpena (6. jarduera)

Ebaluazio irizpideak

Behin ebaluazio prozedurak zehaztuta (nola ebaluatuko
den), ebaluazio irizpideak zehaztea eta definitzea ga-
rrantzitsua da, bai irakaslearentzat eta baita ikasleen-
tzat ere (zer hartuko den kontuan ebaluatzeko). Irakas-
leak jakin behar du egindako lana zein irizpideren ara-
bera baloratuko duen eta ikasleek jakin behar dute zer
ebaluatuko zaien helburuak bete direla ziurtatzeko.

- Unitate didaktikoaren ebaluazio irizpideak

25/2007 Foru dekretuak DBH 4. mailarako (Gizarte
zientziak, Geografia eta Historia) aurreikusitako ebalua-
zio irizpide orokorra:

"Gertaera eta prozesu historiko adierazgarrien arrazoiak
eta ondorioak identifikatzea eta horien arteko loturak
zehaztea; gizarteko gertaeren kausen aniztasunaz ohartzea.
Irizpide honen bidez egiaztatu behar da ikasleak gai diren
gertaera edo prozesu historiko adierazgarri batean eragina
duten faktoreak adierazteko, kausen izaerari, hierarkiza-
zioari eta loturari eta epe laburrerako eta luzerako ondo-
rioeiantzemanez".

I rizpide orokorra unitatearen ebaluazio irizpideetan:

1 978ko Sanferminetako gertaerak bere testuinguru
historikoan identifikatzen ditu.

Trantsizio prozesuan esku hartzen duten elementu
ekonomiko, politiko eta sozialen eta 1 978ko Sanfer-
minetan azaleratutako tentsioen arteko loturak
ezartzen ditu.

Ahalegina.
Interesa.
Zentzu kritikoa.
Arrazonamendua.
Kontzeptuen barneratze eta aurkezpena.
Kontzeptuen arteko lotura.
Azalpenak emateko modua/ulermena-adierazpena.
Helburu, eduki eta ebaluazio irizpideen egokitasuna.
Gelako giroa, irakaslearekin, ikasleen artean.
Gelaren antolakuntza eta espazioen banaketa.
Ikasleen eta irakaslearen arteko lankidetza.
Ikasleek prozesuarekiko erakusten duten jarrera.
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1 978ko Sanferminetako gertakarien sekuentzia osoa
azaltzen du, uztailaren 8ko tentsioetatik hasita, ondo-
rengo egunetan egin ziren mobilizazioekin amaitu
arte.

German Rodriguez Saizen militantzia politiko eta so-
zialari zentzua ematen dio trantsizioaren testuingu-
ruan

25/2007 Foru dekretuak DBH 4. mailarako (Gizarte zien-
tziak, Geografia eta Historia) aurreikusitako ebaluazio
irizpide orokorra:

"[Gaur egungo munduko] tentsio politiko edo sozialaren
guneren bati buruzko lanak egitea, taldean edo bakarka:
haren aurrekari historikoak ikertzea, arrazoiak aztertzea
eta nola amaitu litekeen iragartzea; horretarako informa-
zio iturri egokiak erabiltzea, gertaera beraren interpreta-
zio desberdinak edo osagarriak eskaintzen dituztenak
barne [...].

I rizpide honen bidez ebaluatu behar da ikaslea gai ote
den, irakasleak aholkatuta, norbera bizi den munduko
egoeraren bat aztertzeko. Ikasleak egoera horren aurre-
kariak eta kausak ikertu behar ditu eta bere ezagutzak
erabili behar ditu balizko ondorioak logikaz azaltzeko.
Halaber, egiaztatu behar da ikasleek ekimena ote duten
lana planifikatzeko, nolabaiteko autonomiaz informazio
iturriak erabiltzeko, informazioa aztertu eta antolatze-
ko eta ondorioak argi eta garbi aurkezteko [...] "

- Irizpide orokorra unitatearen ebaluazio irizpideetan:

Emandako informazio iturriak era egokian erabiltzen
ditu.

Iturri ezberdinetatik lortutako informazioa kontras-
tatzen du 1 978ko Sanferminetako gertakariak histori-
koki berreraikitzeko.

- Ikasleen jarrera ebaluatzeko irizpideak:

Banakako zein taldekako jardueretan parte hartzen
du.

1 978ko Sanferminetako gertakariei buruzko egia eza-
gutzeko beharraren aurrean jarrera positiboa ager-
tzen du.

1 978ko Sanferminetako gertakarien memoria histori-
koa berreskuratzeko egin den edo egiteke dagoen la-
na estimatzen du.
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