
Diziplina-artekoak



PROBLEMA-EGOERA 

 

Izenburua: Nor zara zu? Nor gara gu? 

 

Arloa: 
Euskara/ Ingelesa/Gizarte Z./Informatika/ Matematika 
(Geometria) 

 

Maila: Lehen Hezkuntzako 1. zikloa 

 

Testuingurua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idahotik etorri berri da Michael gure eskolara, ama ingeniaria du eta Euskal 

Herriko enpresa batera bidali dute, hegazkinak diseinatzen omen ditu. 

Ingenieritza aeroespazialean aditua da.  

Michaelen abizena euskalduna da, Agirregabiria, eta euskaraz zein ingelesez  

mintzatzeko gai da gure lagun berria, ez, ordea, gaztelaniaz. Aspaldi 

Michaelen aitonak Euskal Herria utzi eta Estatu Batuetara joan zen artzai 

lanak egiteko. 

Elkar ezagutzeko beharra dugu. 

 

Problema 

 

Ingenieriak izan nahi dugu! Euskal Herritik Idahora eramango gaituen 

hegazkina diseinatuko dugu. Bide batez, historian atzera egingo dugu eta XIX 

eta  XX. mendera bidaiatuko dugu eta Jeronimoren, Michaelen aitonaren 

istorioa ezagutuko dugu: euskal artzaien historia, alegia.  

 

Xedea 

 

Pentsamendu sortzailea garatzea,informazioa lortzeko estrategiak 

bereganatzea eta arloen arteko erlazioa ikustea.  

 



Helburuak 

 

• Biztanleriaren migrazio mugimenduak ulertzea. 

• Euskal historiaren zati bat bereganatzea. 

• Euskara eta ingelesaren erabilera uztartzea. 

• Lanbideen eboluzioa aztertzea. 

• Emakumeen lanbideen garapena ikustaraztea.  (emakumeak eta 

lanbideak barne). 

• Geometria erabiliz sormena garatzea. 

• Google Earth tresna ezagutzea.  

• Elkarlean aritzen jakitea. 

 

Ataza 

 

Idahora bidaiatzeko hegazkina diseinatuko da eta  eskolaren hormetan 

bidai birtuala islatuko dugu paneletan. Eskola komunitateari egindako 

lanaren aurkezpena egingo zaio Sway tresna erabiliz.  

 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztu eta lan-plana adostuko dute.  

• Taldekatze ezberdinak erabiliko dira: Talde osoan, 4ko taldean eta 

banakako lana. 

• Metodologia kooperatiboa erabiliz ardurak eta taldekideen konpromisoak 

zehaztuko dira. 

Talde handian 

• Antzinako Euskal Herriko biztanleriaren egoera konkretuaz jabetuko da 

(Artzainen historia =Euskal Herriko artzainak/migrazioa). 

• Migrazioaren ondorioak euskal biztanleriarentzat entzungo da.  

Talde txikian 

• Ikerketa lana egin: 

o Aeronautika zer da. 

o Lanbideak eta sexu banaketa. Zergatik? Zertan aldatu da? 

• Diseinu fasea: 

o Hegazkinaren prototipoari proposamena (geometría, neurriak…) 

o Erakusketa prestatu (Nork- zer?) 

o Bi formatuetan (digital aeta analogikoa) 

Talde handian 

• Hegazkina egingo da.  

• Erakusketaren aurkezpena egingo da. 

• Prozesua eta ikasleek ikasitakoa ebaluatuko da (autoebaluazioa eta 

koebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Aniztasunean hezi 
 

Arloa / Materia: Euskara/Gizarte Z./Informatika/ Natur Z. /Gaztelania 
 

Maila: Lehen Hezkuntzako 2. zikloa. 
 

Testuingurua 

 

Anna, Bartzelonako 5 urteko gizonezko genitalekin jaio zen neskaren kasua 

birgogoratzen dugu. 2015 urtearen hasiera neskato honek bere emakume 

izena ofizialki onartzea lortu zuen, eta nortasun agiri berria Joan beharrean 

Anna du izena du orain.  

Transexualitate kasu hau ez da lehenengoa ezta azkena ere izango. 

Ikastetxean lagun talde bat ere komunen sexu araberako bereizketaren 

kontrakoak azaldu dira eta komun mistoen aldekoak dira.  

Aniztasunean bizi nahi dugu, bide polita bezain zaila eta korapilatsua.  

 

Jatorria: Pixabay  
 

Arazoa 

 

Aniztasuna nonahi. Berdintasunean oinarritutako eskola batean hezi eta hazi 

nahi dugu, horretarako komunitate osoak eroso sentitu behar du. Komunen 

afera nola konpondu behar dugun adostu beharko dugu.  

 

Xedea 

 

Anatomiaren inguruko hainbat xehetasun lantzea. Euskaraz zein Gaztelaniaz 

kazetaritza-testuak lantzea. Giza eskubideez zein bazterkeriaz jabetzea eta 

arloen arteko erlazioa ikustea.  

 



Helburuak 

 

● Gizakien anatomia lantzea. 

● Kontzeptu zehatz batzuk argi izatea: genero identitatea, sexu 

identitatea, sexu-orientazioa, transexualitatea, lesbianismoa, 

homosexualitatea... 

● Giza Eskubideen karta ezagutzea. 

● LGTBI kolektiboaren egoera munduan zehar ezagutzea. 

● Gaiaren tratamendua komunikabideetan aztertzea. 

● Kazetaritza-testuak aztertzen jakitea. 

● Interneten bilaketa seguruak eta fidagarriak egiten jakitea. 

● Galdeketa baten prozesua egitea, datuak biltzea eta datu horiek 

interpretatzen jakitea. 

 

Ataza 

 

Eskola mailan, gaiaren inguruko galdeketa egitea: sexuen araberako 

komunak ala komun mistoak?.  

 

Jarraibideak 

 

● Arazo egoera aurkeztu eta lan-plana adostuko dute.  

● Taldekatze ezberdinak erabiliko dira: Talde osoan, 4ko taldean eta 

banakako lana. 

● Metodologia kooperatiboa erabiliz ardurak eta taldekideen 

konpromisoak zehaztuko dira. 

Talde handian 

● Giza Eskubideen karta irakurtzea. 

● LGTBI kolektiboaren egoera entzutea LGTBI kolektibo baten aktibista 

baten eskutik (presentzialki, zein bideoz) 

Talde txikian 

● Ikerketa lana egin: 

o Entzundakoa aztertu. 

o Egunkari digital eta paperezkoetan Annaren kasua bezalakoak 

topatu.  

o Komun mistoen presentzia eskoletan: ba ote dira? Non? 

o Datuak bildu eta galdeketaren justifikazioa idatzi. 

● Diseinu fasea: 

o Galdeketa nola helaraziko den zehaztu. 

o Ordenagailu bidezko galdeketa prestatu. 

o Paperezko galdeketa prestatu. 

Talde handian: Galdeketa egin. 

● Galdeketaren justifikazioaren azalpena egin. 

● Galdeketa gauzatu. 



● Emaitzak interpretatu eta publikoak egin. 

● Ateratako emaitza errespetatzeko konpromisua hartu. 
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