
Geografia eta Historia



ARAZ0-EGOERA 
 

Izenburua: Proiekzio geografikoak 
 

Arloa/Ikasgaia: Geografia eta Historia 
 

Maila: DBHko 1. maila 
 

Testuingurua 

 

 

Munduko mapa egitea ez da erraza. Har dezagun laranja bat, esate baterako. 

Kontu handiz zurituko dugu, zatika. Eta, hori egin ondoren, saiatuko gara 

azala mahai baten gainean jartzen, apurtu gabe. Baina azala 

errektangeluarra izatea nahi badugu, ezinezkoa da: ez da posible, besterik 

gabe. 

Lur planeta esfera kamustua da, geoide bat. Argi dago haren mapa laua egin 

nahi badugu, egokitu egin behar dugula; horregatik, historian zehar, 

konponbide desberdinak eman zaizkio arazo horri. 

 

Arazoa. 

 

Don DeLillo idazle estatubatuarraren Underworld liburuaren zati honetan, 

argudio geografiko bitxi hau jasotzen da:   

− Begiratu al duzu noizbait Groenlandia mapan? 

− Uste dut baietz; behin edo bitan, agian. 

− Ez zara konturatu bi mapetan ere ez dela tamaina berarekin islatzen?  

Groenlandia handiagoa edo txikiagoa agertzen da, mapen arabera. Eta 

urtez urte aldatuz doa. 

− Handia da. 

− Oso handia. Itzela. Baina batzuetan, ez da hain handia, begiratzen duzun 

maparen arabera. 

− Uste dut munduko irlarik handiena dela. 

− Munduko irlarik handiena, bai, baina ez duzu bertan egondako inor 

ezagutzen. Eta tamaina aldatuz doa, etengabe. Eta are gehiago, ohartu 



zaitez: kokapena ere aldatuz doa. Mapa bat arreta handiz begiratzen 

baduzu, eta gero beste bat, konturatuko zara ematen duela Groenlandia 

mugitzen ari dela. Ozeanoko leku desberdinetan kokatzen dute. Hantxe 

nire argudioaren koska. 

Zergatik uste duzu gertatzen dela aurreko zatian aipatutakoa? Uste al duzu 

gauza bera gertatzen dela munduko gainerako kontinenteekin, ozeanoekin 

eta abar? 

 

Xedea 

 

Hau guztia ulertzea: Lurraren azala plano batean islatzeko, proiekzioak 

erabiltzen dira (eraldaketa matematikoak), kontinenteen azalera, formak eta 

distantziak islatzen saiatzeko. Proiekzio horietariko bat ere ez da erabat 

zehatza. 

Proiekzioak eta mapak ez dira neutroak, faktore ugarik eragina baitute 

(faktore kulturalak, ideologikoak, ekonomikoak, politikoak, eta abar). 

 

Helburuak 

 

• Hipotesiak planteatzea, formulatzea eta kontu geografikoekin zerikusia 

duten arrazonamenduak ondorioztatzea. 

• Eskala, ezaugarri eta euskarri desberdinetako mapak interpretatzea 

(konbentzionalak eta digitalak).  

• Ezaugarri eta eskala desberdinetako errealitatearen isla kartografiakoak 

interpretatzea. 

• Planeta irudikatzeko forma desberdinak identifikatzea eta aztertzea. 

• Esferak, planisferioak eta mapak identifikatzea. 

 

Ataza 

 

Taldeka jarrita, talde bakoitzak power-point bat egingo du, eta haren bidez 

azalduko ditu Lurra (esfera bat) plano batean (planisferioa) islatzeko 

erabiltzen diren prozedura desberdinak.  Historian egin diren proiekzioen 

ibilbide txiki bat erakutsi behar dute. Eta, horrez gain, aztertuko dute zer 

faktorek izan dezaketen eragina planisferio bat egiterakoan (kultura, 

ideologia, ekonomia, politika-arlokoak, eta abar). 

Amaitzeko, talde bakoitzak bere lana azalduko die beste ikaskideei. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Lana banaka eta taldeka egingo dute. 



• Proiekzio geografiko desberdinei buruzko informazioa bilatu eta jasoko 

dute (idatzia, grafikoa, eta abar...). 

• Power-point bat egingo dute, non azalduko baitute historian zehar egin 

diren proiekzioak eta haietan eragina izan duten faktoreak.  

• Power-point horren edukia talde edo klase osoari azalduko diote. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 
 

 



ARAZO-EGOERA  
 

Izenburua: Natur eta kultur ondarea 
 

Arloa/ikasgaia: Geografia eta Historia 
 

Kurtsoa: DBHko 2. maila. 
 

Testuingurua 

 

 

  

Ondarearen elementuak belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira, eta, 

pertsonen eta gizartearen identitatearen elementu bat eratzeaz gain, zenbait 

onura ekartzen diete biei: ekonomikoak, kulturalak, espiritualak... Horregatik 

guztiarengatik, gizarteak bere ondarea ezagutu eta baloratu egin behar du, 

eta hurrengo belaunaldiei haren berri eman behar die. 

 

Arazoa. 

 

Gizarte guztiek ondare-elementu kulturalak, historikoak eta naturalak dituzte 

beren ingurunean. 

Gizarteak eta botere publikoek ez dute beti erakusten ondare-ondasunen 

kontserbazioa bermatzeko behar besteko sentikortasuna. 

Demagun gure herrian ehun urtetik gorako baso bat dagoela, eta haren 

barruan talde megalitiko bat. Basoa errotik moztu behar dute, autopista bat 

egiteko, eta autopistaren ibilbideak aztarnategi megalitikoa gurutzatzen 

duenez, aztarnategia txikituta geratuko da. 

Zer iruditzen zaizu erabaki hori? Zer egin dezakezu hori saihesteko? 

Zer argumentatuko zenuke ondare hori defendatzeko? 

 

Xedea 

 

Hau jakitea eta baloratzea: herri baten ondarea haren ondasunen eta balioen 

multzoak osatzen du, eta ondasunak eta balio horiek naturalak, kulturalak, 



materialak edo ez-materialak izan daitezke.  Ondarea gure identitatearen 

partetzat jotzea. 

 

Helburuak 

 

• Inguruneko ondare kulturaleko, historikoko eta naturaleko elementuak 

identifikatzea eta baloratzea.  

• Gure ondare historikoa, artistikoa, kulturala eta naturala baloratzea eta 

errespetatzea, bai eta beste kultura batzuena ere. 

• Ondarea baloratzea, norbera eta gizarte osoa aberasteko baliabide bat 

den heinean.  

• Ondare historikoa, artistikoa, kulturala eta naturala baloratzea, eta haren 

kontserbazioaren garrantzia ulertzea.  

• Ondarea hobetzeko eta kontserbatzeko zer ekintza egin daitezkeen 

identifikatzea. 

• Ondarea hobetzeko eta kontserbatzeko proposamenak lantzea. 

 

Ataza 

 

Autopista ehun urtetik gorako basoan eta aztarnategi arkeologikoan egiteak 

ekarriko duen egoeraren aurrean, lantzea eta egitea zenbait proposamen eta 

ekintza herritarren eta udal agintarien aurrean, basoa eta aztarnategia 

babesteko eta kontserbatzeko, gaur egun eta etorkizunari begira. Horrez 

gain, basoa ondasun babestutzat izendatzeko eskatzea. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Banakako eta taldeko lana egingo dute. 

• Basoari eta haren aztarnategiari buruzko informazioa bilatu eta jasoko 

dute (idatzia, grafikoa, eta abar...). 

• Basoari eta aztarnategi arkeologikoari buruzko txosten bat egingo dute 

(txostenean, azalpenak eta deskripzioak jasoko dira). 

• Herritarren sinadurak biltzeko kanpaina egingo dute, basoa 

defendatzeko.  

• Udal Kulturako zinegotziari zuzenduta gutun bat idatziko dute. 

• Elkarrizketa bat egingo dute, eta Udal Kulturako zinegotziari bidaliko 

diote dokumentazio guztia. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA  
 

Izenburua: Tranbia: 3. linea: Garraioak eta komunikazioak 

 

Arloa/ikasgaia Geografia eta Historia 

 

Maila: DBHko 3. maila 

 

Testuingurua 

 

 

Vitoria-Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburua da, eta European 

Green Capital izendatu zuten, 2012an.  Horregatik, hiriak garraiobide 

kolektibo eta ez kutsakorraren alde egiten du.  

Tranbia da garraio-aukera arrakastatsuenetako bat hiritarren artean,  nahiz 

eta oraindik ez den heldu oso garrantzitsuak diren hiriko eremu batzuetara. 

 

Arazoa 

 

Egungo egoeran, eta hiriak ingurumenaren aldetik dituen ezaugarriei 

eusteko, garraio kolektibo ez kutsakorra bultzatu behar dugu. Udal agintarien 

ustez, tranbiako lineak hedatzea da irtenbiderik onena. Horretarako, 

herritarrei proposamenak helarazteko eskatzen diete. Guk ere pentsatu dugu 

proposamen bat egitea linea-hedaketaren inguruan. 

 

Xedea 

 

Garraio kolektibo ez kutsakorra bultzatzeko egin daitezkeen ekintzak 

ezagutzea, bai eta hiria ingurumenaren aldetik egoera onean egoteko egiten 

duten ekarpena ere, eta ekintza horietan ikuspuntu sozialetik eta zibikotik 

parte hartzea. 

 



Helburuak 

 

• Garraio kolektiboen garapena hiriko biztanle-kopuruaren gorakadarekin 

eta hirien hazkundearekin erlazionatzea. 

• Aztertzea nola inguruneak eta giza ekintzak elkarrekin eragiten duten 

hiri paisaien osaketan. 

• Irudiak, planoak eta mapak interpretatzea, eskala, ezaugarri eta 

euskarri desberdinetan. 

• Mapa tematikoak interpretatzea. 

• Informazio geografikoko sistemen bidez informazioa lortzea 

• Zenbait iturritatik datorren informazioa lortzea, interpretatzea eta 

erregistratzea. 

• Ingurumenaren aurkako erasoak murriztera zuzendutako jarduera-

proposamenak iradokitzea eta egitea, ikasleek dituten aukeren barruan. 

 

Ataza 

 

Txosten baten bidez diseinatzea eta justifikatzea tranbia-linea berri bat 

jartzeko premia, hiriko eremu garrantzitsuak lotzeko. 

 

Jarraibideak 

 

● Egoera arazotsua aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

● Banakako eta taldeko lana egingo dute.  

● Zona berrien premiak eta ezaugarriak aztertuko dituzte (tranbia 

haietara heltzea nahi dugun zonez ari gara). 

● Tranbia-linea berriaren premia justifikatzeko informazioa bilatuko dute. 

● Zona berrietara joateko egunero zenbat bidaia egiten diren aztertuko 

dute.  

● Tranbia-linean beste linea bat sartzeko premia justifikatuko dute, 

aukeratutako puntu hauek lotzeko: aireportua, Mendizorrotza, EHUko 

unibertsitate-campusa eta autobus-geltokia. 

● Aztertuko eta diseinatutako dituzte tranbiaren ibilbidea eta egin 

beharreko geralekuak. 

● Tranbien maiztasuna antolatuko dute, puntako orduetarako eta haran-

orduetarako. 

● Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Hauteskundeak (botoak eta jesarlekuak). 
 

Arloa/ikasgaia: Geografia eta Historia 
 

Maila: DBHko 4. maila 
 

Testuingurua 

 

Demokrazia mundu osoan zabaltzea da gure garaiko lorpenik 

esanguratsuenetariko bat. Hauteskundeak funtsezkoak dira hori lortzeko, 

Nazio Batuen Gutunean determinazio askearen ekintza gauzatzea 

ahalbidetzen baitute.  

Demokraziaren funtsezko elementuak dira, izan ere, askatasuna eta giza 

eskubideekiko errespetuaren balioak eta aldizkako hauteskundeak sufragio 

unibertsal, aske eta sekretuaren bidez egiteko printzipioa.   

Herriaren borondatea, aldizkako hauteskundeen bidez adierazita, 

gobernuaren agintaritzaren oinarria da. 

Herrialde bakoitzean egiten diren hauteskundeak desberdinak dira, eta 

herrialde desberdinen ezaugarri politikoak eta historikoak islatzen dituzte. 

Herrialde guztietara modu berdinean egokitzen den hauteskunde-sistema bat 

ez dagoen arren, hauteskunde-prozesua atxiki behar zaie giza eskubideen 

nazioarteko tresnetan jasotako obligazioei eta konpromisoei.  

 

Arazoa 

 

Espainiak orain duen hauteskunde-sistemarekin, hau gertatu daiteke 

hauteskunde orokorretarako deialdi batean:  

A alderdiak eta B alderdiak lortutako boto-kopuruen arteko aldea bi puntukoa 

baina txikiagoa izanik (% 21.0 eta % 19.1, hurrenez hurren), batak besteak 

baino 30 jesarleku gehiago lortzea (90 eta 60, hurrenez hurren). 

 

Xedea 

 

Ikasleek gizartea ezagutzea eta haren parte sentitzea, eta beren burua 

prestatzen hastea gizartean herritar arduratsuak bezala integratzeko. 

 

Helburuak 

 

• Hiritartasuna giza eskubideak eta eskubide demokratikoak lortzeko 

bermea dela ulertzea.  



• Sistema demokratikoek oinarri dituzten funtsezko kontzeptuak lantzea. 

• Herritarrek parte hartzeko duten modu desberdinak (zuzenekoak eta 

zeharkakoak) ezagutzea, bai eta gizarte demokratikoaren 

funtzionamendu-mekanismoak ere. 

• Herritarrek alderdi politikoen funtzionamenduan demokratikoki parte 

hartzeko eskubidea dutela ikastea. 

• Ordezkaritza politikako mekanismoak hobetzeko proposamenak egitea 

eta horren aldeko iniziatibak izatea. 

• Erakunde demokratikoen arauak eta funtzionatzeko formen azterketa 

kritikoa egitea. 

 

Ataza 

 

Taldeka eztabaidatzea eta proposamen bat egitea, gaur egungo botoen eta 

jesarlekuen arteko banaketa-erlazioa hobetzeko. 

 

Jarraibideak 

 

• Arazoaren egoera aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Banakako lana eta taldekoa egingo dute. 

• Espainiako sistema demokratikoaren funtzionamenduari buruzko 

informazioa bilatu eta jasoko dute (idatzita, grafikoa, eta abar). 

• Gure sistema demokratikoaren hauteskunde mota desberdinak ezagutuko 

dituzte, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan eragina dutenak.  

• EAEko erakundeek berezko dituzten ezaugarriak ezagutuko dituzte, bai 

eta herritarrek erakunde horietan ordezkatzeko sistemarenak ere. 

• Proposamenen bat egingo dute, herritarrak erakundeetan ordezkatzeko 

sistema hobetzeko. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dute (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 
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