PROPORTZIONALTASUNA
MATEMATIKA, DBHko 1. MAILA
Sekuentzia didaktikoaren proposamena hainbat
objektu hezigarri eta digitaletan oinarrituta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. mailan
proportzionaltasuna irakatsi eta ikasteko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza / 1. maila

Ekoizpena
©
EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA SAILA, Eskola 2.0
“PROYECTO SUR DE EDICIONES S.L.” ARGITALETXEA

Proiektuaren Zuzendaritza
Rafael Pérez Gómez, Matematika Aplikatua Saila, Granadako Unibertsitatea

Proiektuaren koodinatzailea
Federico J. Pérez Valencia, “Proyecto Sur de Ediciones” argitaletxeko kudeatzailea

Proiektuaren balioztatzea
-

Berrikuste didaktiko-matematikoa:
Santiago Fernández Fernández, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

-

Egiaztapen teknologikoa:
Víctor Bermejo, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila
Isidro Vidal, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

-

Koordinazio administratiboa:
Imanol Elkano, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila

IKT Taldea
-

Zuzendaritza:
Nicolás Marín Ruiz, Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala Saila, Granadako Unibertsitatea
Ignacio Requena Ramos, Konputazio Zientziak eta Adimen Artifiziala Saila, Granadako Unibertsitatea

-

Programazioa:
David Valverde Pareja, “Proyecto Sur de Ediciones” argitaletxea
Alberto Casares Andrés, “Proyecto Sur de Ediciones” argitaletxea

-

Diseinua:
Gonzalo Pérez Valencia, Lausive.TIC

Sekuentzia didaktikoak idaztea
Juan Emilio García Jiménez, Esparru Zientifikorako Aholkularia, Villarrobledoko Irakasleentzako Zentroa (AB)
Santiago Turégano Moratalla, Matematika Departamentua ILeonardo da Vinci BHI (AB)

Moldaketa eta euskaratzea
Ana Turumbay Izurdiaga, Matematika Departamentua, Mendaur DBHI (NA)
Gonzalo Elcano Vizcay, Matematika Departamentua, Larraintzar DBHI (NA)
Estibaliz Aguirre Lasa, Matematika Departamentua, Larraintzar DBHI (NA)
Olatz Goikoetxea Labaka , Matematika Departamentua, Toki Ona BHI (NA)

PROYECTO SUR EDICIONES S.L.

GAIA

Etapa / maila

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza/ 1. maila.

3. gaia. Proportzionaltasuna.
Denbora-banaketa

Hiru saio

Edukiak

 Magnitude proportzionalak. Magnitude zuzenki
proportzionalen egoera errealak identifikatzea.
 Proportzionaltasunarekin zerikusia duten problemak.
 Ehunekoak konposizioak edo aldakuntzak adierazteko.
 Ohiko ehunekoekin buruzko kalkuluak eta kalkulu
idatziak egitea.

 Matematikoa.
 Hizkuntza.
 Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean
aritzekoa.

Oinarrizko gaitasunak

 Soziala eta herritartasuna.
 Arte eta kultura.
 Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala.

 Proportzioei buruz ikertzen. Sukaldaritzako liburuak edo
dieten eta errezeten inguruko web-orriak hautatzea.
 Botiken posologia pisuaren arabera zehazteko erabileraorriak (prospektuak). Kalkulu-orri batean zenbait
adierazpide egitea eta grafikoak lotzea.

Objektu digitalen proposamenak

 Proportzionaltasun geometrikoa Google Earth-ekin
aztertzea.
 Fotokopiagailu baten flash bidezko simulazioa. Ikasleek
azaleren arteko hainbat proportzionaltasun aztertuko
dituzte DIN formatu estandarrak erabiliz.
 Flash bidezko eraikuntzak kubo txikiekin bolumenen
arteko proportzionaltasuna aztertzeko. Eszenan unitatekuboak jarri ahalko ditugu egiturak osatzeko eta, gero,
bolumen bikoitz, hirukoitz eta abarreko egiturak lortu
ahalko ditugu.
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ERABILIKO DIREN MATERIALAK

Edukiak
- Magnitude proportzionalak
- Magnitude zuzenki proportzionalen
egoera errealak identifikatzea

HDak
•

Txiste grafikoaren irudia.

•

Excel kalkulu-orria proportzioak botika batean aztertzeko.

•

Fotokopiagailu baten flash bidezko simulazioa. Ikasleek
irudien proportzionaltasunak aztertuko dituzte handitzeak
zein txikitzeak ikusteko.
Fotokopiagailu baten antzerako eraikuntza. Geogebrarekin
egindako eszena Donostiako Kursaal Kongresu Jauregiaren
planoa txertatzeko.

- Planoak eta mapak

•

- Proportzionaltasunarekin zerikusia duten
problemak

•

Word-en egindako taulak banaketa proportzionala egiteko.
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1. Antzinaroari begira
1.1 Miletoko Talesen proportzionaltasun geometrikoa
1.1.1 Miletoko Talesen
Fuente de la imagen: laescueladeatenas.worpress.com

K.a. 585. urte inguruan, Tales Miletoko matematikari
grekoak Keops Piramide Handiaren altuera neurtzea lortu
zuen modu burutsuan.
Gertaera hori Antzinaroko hainbat iturriren bitartez iritsi
zaigu: Plinio, historialari erromatarra (K.o. I. mendean), eta
Diogenes Laerzio, filosofiaren historialari grekoa (K.o. II.
eta III. mendeen artean).
Altuera neurtzeko, makila batez, soka batez eta laguntzaile
batez baliatu zen Tales. Tresna xume horiekin antzeko bi proportzio zeudela ohartu zen: bere altueraren
eta proiektatutako itzalaren artekoa eta piramidearen eta proiektatutako itzalaren artekoa.
“Nik nire itzalarekin dudan erlazioa piramideak bere itzalarekin duen erlazio berbera da.” Hortik hauxe
ondorioztatu zuen: “Nire itzala nire garaieraren berdina den unean bertan, piramidearen itzala bere
altueraren berdina izango da”. Ziur aski gauzak honelaxe gertatu ziren:
Egunsentian, laguntzailea monumenturantz abiatu zen eta haren itzal handiaren pean eseri zen. Talesek
erradioa bere altueraren berdina zuen zirkulua marraztu zuen harean. Zentroan eta zut-zutik jarri zen.
Ondoren, bere itzalaren muturrean mantendu zituen begiak. Itzalak zirkunferentzia ukitu bezain pronto,
hau da, itzalaren luzera bere altueraren berdina izan zenean, oihu hitzartua egin zuen. Laguntzaileak,
erne, makila bat sartu zuen berehalaxe piramidearen itzalaren muturrean. Tales makilarantz joan zen
korrika. Soka ongi tenkatu batekin, makilatik piramidearen oinarrirako distantzia neurtu zuten eta
piramidearen altuera jakin zuten.
Geometriaren historiaren pasarte labur honek proportzionaltasunaren garrantzia ikusarazten
digu. Problema abstraktuak zein eguneroko bizitzakoak ebazteko baliabide eraginkorra dugu
proportzionaltasuna.
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1.1.2 Tales zuzen zegoen
Nola frogatu Tales zuzen zegoela?
Marraz itzazu bi triangelu angeluzuzen geoplano honetan. Lehenengoa, Tales zutik eta haren itzala
irudikatzeko. Bigarrena, Talesen itzalaren muturretik piramidearen oinarrirako distantzia eta haren
altuera irudikatzeko.

1.1.3 Eztabaidatzeko jarduera
Zer esan nahi du “proportzionaltasun geometriko” esamoldeak?
Zer proportzio dago Talesen altuera eta bere itzalaren artean? Eta Keops Piramide Handiaren altuera
eta haren itzalaren artean?
Triangelu angeluzuzen guztiek dute forma bera? Bi egoerak irudikatzeko erabili dituzun triangeluek
forma bera dute?
Idatz itzazu zure ondorioak, eta partekatu zure gelakideekin.
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2. Magnitude proportzionalak
2.1 Proportzionaltasuneko egoeren inguruko eztabaida
2.1.1 Forgesen txistea El País egunkarian argitaratua
Magnitude esaten zaio objektuek neurgarri duten
edozein ezaugarri fisikori: luzera, pisua,
denbora…
Magnitude batzuek zuzeneko erlazio dute beste
magnitude batzuekin, eta, horregatik, zuzenki
proportzionalak esaten diegu. Halakoetan,
bata bikoizten, hirukoizten... bada, bestea
proportzio horretan handitzen da, edo bata erdira,
herenera… ekartzen bada, besteari ere beste
hainbeste gertatzen zaio.

2.1.2 Nola alderatu zenbakien bidez bi zati?
Nola interpretatzen duzu Forgesen txistea?
Nola alderatu daitezke “oso” baten (unitatea) “zati” bat “oso” desberdin baten beste “zati” bat?
Alderaketa egin ahal izateko, zenbait datu jakin behar dituzu. Lehenengo unitatea espainiarren kopurua
da: Estatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera, 2010eko urtarrilaren 1ean 46.951.532 biztanle
ziren. Bigarren unitatea, estatubatuarren kopurua da, Errolda-Bulego Nagusiaren arabera, 2010eko
azaroan 310.730.000 ziren.
Eztabaida ezazu zure ikaskideekin, eta, ondoren, esan non dagoen ezjakinen (“baldar”) proportzio
handiagoa.
Irakasleentzako jarraibideak, aurreko jarduerak gelan kudeatzeko.
Irakasleak ikasi beharreko eduki matematikoak testuinguru historikoan kokatzen dituenean, gertakari
kulturaltzat hartzen ditu. Matematika gizakion kulturaren zatia da. Beraz, ikasleentzat oso interesgarria
da matematikaren testuinguru historikoa ezagutzea betidanik matematikak izan duen garrantziaz eta
piztu duen interesaz ohartaraziko dituelako.
Proportzionaltasun geometrikotik abiatuta eta Talesen prozedura erabilita, piramideen altuera lortu
dugu. Ikasleek neurtze-saio horrek zer miresmen handia sortu zuen ikusi behar dute, eta mendeetan
iraun duela balioetsi. Horrezaz gain, jakin behar dute gaur egun ere badela horrela neurtzerik, eta
ikusi, horrela, matematika zein erabilgarria den.
Forgesen txiste grafikoa ere kultura matematikoaren adierazgarria da. Proportzionaltasun kontzeptua
gaurkotasun kulturaleko hedabide batek (El País egunkariak) erabiltzen du mezu bat adierazteko.
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Irakasleentzako oharrak, jarduerari buruzkoak eta Ikasteko objektu honekin gara daitezkeen gaitasunei
buruzkoak.
Lehendabiziko lan-proposamen hauekin oinarrizko gaitasun hauek garatu ahal dira:
 Hizkuntza: Idatzizko testuekin zein modu grafikoan. Jarduera hauek ahoz ulertu eta adierazteko
erabiltzen ditugulako.
 Matematikoa: Proportzionaltasun kontzeptua arte- eta literatura-testuinguruetan erabiltzen
delako.
 Arte eta kultura: Matematikaren historia eta gaur egungo elementu kulturalak (txiste grafikoa)
erabiltzeagatik.
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3. Zenbakizko proportzionaltasuna
3.1 Proportzionaltasuna sukaldean
3.1.1 Gazta-izozki bat egiteko errezeta

IDIAZABAL GAZTA-IZOZKIA.
4 pertsonarentzako osagaiak:
- Keztatutako Idiazabal gazta ona 100 g
- Esne-gaina 200 g (arinagoa izatea nahi bada, erdia gaina eta erdia esnea)
- Azukrea 100 g
- 4 gorringo

3.1.2 Idiazabal gazta-izozkia 2 edo 8 pertsonarentzat prestatzeko errezeta
Errezeta baten arabera plater bat prestatu behar baduzu, proportzioak egin behar dituzu.
Erantzun iezaiezu honako galdera hauei:
Pertsona kopuru bikoitzak jan nahi badu, osagai kopuru bikoitza behar da BAI - EZ
Pertsona kopuru erdiak jan nahi badu, osagai kopuru erdia behar da
BAI - EZ
 Osa

ezazu taula hau, bazkaltzera etor daitezken pertsonen arabera behar diren osagai kopurua
adieraziz:

Osagaiak
gazta
esne-gaina
azukrea
gorringoak

JANKIDEAK
2

8
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JANKIDEAK

Osagaiak

2
50
100
50
2

gazta
esne-gaina
azukrea
gorringoak

8
200
400
200
8

3.1.3 Idiazabal gazta- izozkia pertsona batentzat prestatzeko errezeta
Proportzionaltasuna egoki aplikatzeko modu bat, pertsona bakar batentzat izozkia egiteko beharrezkoa
den osagai kopurua kalkulatzea da.

Osagaiak
gazta
esne-gaina
azukrea
gorringoak

Pertsona bakar bat

Osagaiak
gazta
esne-gaina
azukrea
gorringoak

Pertsona bakar bat
25
50
25
1

3.1.4 Idiazabal gazta-izozkia zenbait pertsonarentzat egiteko errezeta
Orain, hobeto eta azkarrago erantzungo duzu edozein galdera.
3 pertsona etortzen badira bazkaltzera? Eta, 10 lagun etortzen badira?
 Osa ezazu taula

Osagaiak
gazta
esne-gaina
azukrea
gorringoak

JANKIDEAK
3

10

12

5
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Osagaiak
gazta
esne-gaina
azukrea
gorringoak

JANKIDEAK
3
75
150
75
3

10
250
500
250
10

12
300
600
300
12

5
125
250
125
5

3.1.5 Botikak
Sendagileak badaki, behar den ondorio terapeutikoa eragiteko, kopuru jakin
bat soilik dela beharrezkoa. Kopuru horri “dosia” deitzen zaio. Dosia txikiagoa
bada, ez du eraginik, baina, dosia handitzen bada ,“gaindosia” eragin daiteke
eta osatu beharrean kaltea eragin dezake.
Botika hartu behar duenaren pisu, adin eta sexuaren arteko
proportzionaltasuna badago:

BOTIKA BATEN POSOLOGIA
Haurrak:
0-2 urte (12 kg arte): 30 mg/kg/egun-eko dosia 8 ordutik behin.
2-14 urte (40 kg arte): 25 mg/kg/egun-eko oinarrizko dosia hiru hartualditan banatua.
40 kg baino gehiagoko haurretan, helduetan bezala dosifikatu.
Helduak:
Ohiko posologia 20 mg/kg/egun-ekoa da, 3 aldiz egunean gehienez 1.500 mg hartuz.

3.1.6 Botika baten dosifikazioa
Botika baten posologian jartzen badu: 25/mg/kg/egun-eko dosiak, 30 kg-ko pertsona batek egunean
25x30=750 mg hartu behar dituela esan nahi du, 250 mg-ko hiru hartualditan banatua.
Familia bateko kide guztiak eritasun berarekin kutsatuta daude eta sendagileak botika baten errezeta
eman die. Irakur itzazu familia horretako kideen ezaugarriak adi eta lagundu iezaiozu bakoitzari
dagokion dosia hartzen.
a) Erikak 4 urte ditu eta 15 kg-ko pisua du. Kalkula dezakezu zein den hartu behar duen eguneko dosia?
Zenbat miligramo hartu behar ditu hartualdi bakoitzean?
Eguneko dosia

mg hartualdiko
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Eguneko dosia
25x15=375 mg

mg hartualdiko
125 mg

b) Koldo DBHko 4. mailan dago eta 16 urte ditu. 1´72 m-ko altuera du eta 63 kg-ko pisua du. Kalkula
ezazu zein den dagokion dosia. Momentu honetan hartualdi bat prestatu behar du, zenbat botika jarri
behar du?
Eguneko dosia

mg hartualdiko

Eguneko dosia
20x63 = 1.260

mg hartualdiko
420

c) Iñakik, aitak, 45 urte ditu eta 85 kg-ko pisua du. Kalkula ezazu botikaren eguneko dosia.
Eguneko dosia

mg hartualdiko

Eguneko dosia
20x85 = 1.700

mg hartualdiko
567

3.1.7 Proportzionaltasun aritmetikoa kalkulu-orriarekin
Jar ezazu arreta 0 eta 2 urte bitarteko haurrentzako posologian. Bete ezazu taula bat Open Office
erabiliz honela: lehenengo zutabean pisua egongo da, kilogramotan eta banan-banan, eta bigarren eta
hirugarren zutabeetan, eguneko dosia eta hartualdi bakoitzeko dosia.
Bukatzen duzunean, beha ezazu taula, eta egiazta ezazu hiru zutabeetako balioen artean
proportzionaltasun-erlaziorik ote dagoen, hau da, kilo-kopuru bikoitzari hartualdi bakoitzeko
dosi bikoitza dagokion, kilo-kopuru hirukoitzari, dosi hirukoitza, etab.
Irakasleentzako orientabideak, aurreko jarduerak gelan kudeatzeko.
Ohiko egoera errealetan oinarrituta, zenbakizko proportzionaltasuna ematen den bi egoera proposatzen
dira. Bi egoerek zenbakizko proportzionaltasun zuzena adierazten dute.
Bi proportzionaltasun-egoerak berehala ikuskatzen dira eta ebazpideak ez luke zailtasunik izan behar.
Errezetaren kasuan, proportzionaltasun zuzena ematen dela ulertzeko zuzenduta dauden galdera
batzuk daude (jankide kopuru bikoitzak, osagai kopuru bikoitza eskatzen du). Ebazpena, unitatera
laburtuaz egitea iradokitzen da eta honek buruketa azkarrago ebaztea eta ikuspuntu berri bat izatea
ahalbidetzen du. Botika baten dosiaren kasuan datu-base bat erabiltzea iradokitzen da, eta irakasleak
irakatsi beharko luke nola egin.
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Irakasleentzako orientabideak, sekuentzia honekin gara daitezkeen gaitasunei buruzkoak:
Bigarren lan-proposamen honekin honako gaitasun hauek garatzen dira:
- Matematikoa: Zuzenki proportzionalak diren kontzeptuak ikasiz.
- Digitala: Botika baten dosia adierazteko kalkulu orri bat erabiltzen delako.
- Hizkuntza: Sukaldeko errezeta eta botiken erabilera-orrietan irakurmena lantzeagatik.
- Ikasten ikastekoa: Oinarrizko jardueretatik abiatuz, ikasleak konplexuagoak diren beste ebazpide
batzuk ikus ditzakeelako.
- Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzekoa: Saiakuntzarekin zuzenean lotuta
dauden bi egoera zientifiko aurkezteagatik.
- Soziala eta herritartasuna: Eguneroko bizitzako bi egoera aurkezten direlako. Baita parte hartzea
eta metodologia kritikoa bultzatzen direlako ere.

4. Proportzionaltasun geometrikoa
4.1 Fotokopiagailua
4.1.1 Tren-makina baten irudia
Igorren etxean fotokopiagailu bat dute. Badirudi azkenaldian hondatuta dagoela, izan ere, handitzeko
edo txikitzeko agintzen diogunean, ez du ondo egiten. Saia zaitez botoiak sakatuz.
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4.1.2 Handitze eta txikitzeak
JATORRIZKOA

Imajina ezazu, tren-makina polit hau handitu edota txikitu nahi duzula Igorren
fotokopiagailu hondatuan. Handitze-edo txikitze-botoia sakatzean, makina
berri bat aterako da baina ez dakizu zuk nahi zenuena den edo ez. Ziurtatzeko,
erregela erabili behar duzu eta neurtu.

Handitze edota txikitze okerrak
Neurriak

% 150

Handitze zuzenak
% 200
Neurriak

% 250

% 25

Txikitze zuzenak
% 50
Neurriak

% 75

4.2 Kursaaletik paseatzen
4.2.1 Donostiako Kongresu jauregia (Kursaal)

4.2.2 1/300 eskalan
Hona hemen Donostiako KURSAAL jauregiko gela bateko planoa. Planoa, paperean egindako gelaren
irudi proportzional bat da eta 1/300 eskalan egina dago. Horrek, planoko 1 cm-k benetako 300 cm,
hau da, 3 metro adierazten dituela esan nahi du.
Erabil itzazu GeoGebra tresnak ondorengoei erantzuteko:
1. Zenbat da luzeran eta zabaleran gela handiena?
2. Zein dira mahaien neurriak?
3. Zenbat dira luzeran eta zabaleran gainerako gelak?
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4. Erabil ezazu Poligono tresna oinplano osoa zehaztu eta haren azalera kalkutzeko. Horretarako,
gogora ezazu poligonoaren errotuluaren balioak cm²-tan daudela adieraziak. Emaitza, baina, m²tan eman behar duzu. Gutxi gorabehera, zenbateko azalera du Kursaalaren oinplanoak?
Idatz itzazu emaitzak lan-koadernoan, eta eztabaida ezazu horien gainean ikaskideekin. Nola
antola daiteke ondoen informazioa?

Irakasleentzako orientabideak, aurreko jarduerak gelan kudeatzeko.
Proportzionaltasun geometrikoa ikasleek oso gertutik bizi dituzten ohiko bi egoera hauetatik
abiatuta lantzen da: fotokopiagailuetan handitze eta txikitzeak egitea eta planoetan
luzera eta azalerak zehaztea. Eskalak erabiltzen diren egoeretarako, Kursaal jauregia erabili dugu,
Euskadiko eraikin ezagun bat. Irakasleak eskalen erabilera eta ezagutza jarduera zabaldu dezake
GeoGebra programan ikasleak bizi diren inguruko beste eraikin batzuk sartuz edota ikastetxeko edo
ikasleen etxebizitzako planoak sartuz.
Kontzeptua zabaltzeko, luzera, azalera eta bolumen eskala-erlazioak landu daitezke.
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Irakasleendako orientabideak, ikasteko objektu honekin gara daitezkeen gaitasunei buruzkoak:
Proportzionaltasun geometrikoari buruz aurkeztutako proposamen honek ondorengo oinarrizko
gaitasunak garatzen laguntzen du:
 Matematikoa: Proportzionaltasun kontzeptua handitze, txikitze eta eskala kontzeptuei lotuta
lantzen delako.
 Digitala: Prozesu matematikoen ikasketan, jardueren garapenean eta buruketen ebazpenean
oinarritzen den software bat erabiltzen delako.
 Hizkuntza: Jardueren garapenean, egiten denaren, moduaren eta zergatiaren ahoz nahiz idatzizko
adierazpena lantzen delako. Jarduerak komunikatzeko dira, arrazoituz eta ulertuz.
 Mundu fisikoa ezagutzeko eta harekin elkarreraginean aritzekoa: Hobeto ulertzeko inguruko lekuak
erabiltzen direlako matematika erabiliz.
 Kulturala eta artistikoa: Kursaal jauregia bezalako artelanak hobeto ulertzen laguntzen dielako.
 Autonomia eta ekimen pertsonala: Norberaren proposamenak autonomiaz azaltzeko eztabaida
erabiltzen delako.

5. Buruketak ebazten
5.1 Patata-tortillaren banaketa
5.1.1 Patata-tortilla baten irudia
Estibaliz eta Julen mendian zebiltzala, hamarretakoa
egiteko gelditu ziren. Estibalizek motxilatik hiru
arrautza atera zituen eta Julenek, bost. Arrautzekin
tortilla gozo bat prestatu nahi zuten. Horretan ari
zirenean beste lagun bat, Santi, agertu zen eta
tortilla jatera gonbidatu zuten. Santik baldintza
batekin onartu zuen: zeramatzan zortzi euro banatu
behar zituzten Estibalizek eta Julenek gonbidapen
atsegina konpentsatzeko.
Nola banatu beharko lukete dirua Estibalizek eta
Julenek banaketa ahalik eta bidezkoena izateko?

Soluzioa:
1. PROBLEMAREN ULERMENA:
Problema nahasgarria izan daiteke ikasleek lasai eta motel irakurtzen ez badute eta enuntziatuaz
zer ulertu duten eztabaidatzen ez badute. Lehen begiratuan, badirudi Estibalizi jartzen dituen hiru
arrautzengatik 3 € dagozkiola eta Juleni 5engatik 5 €. Soluzio horrretara heltzeko, uste izan dute
gonbidatu duten txangozaleak tortilla osoa jan duela; 8 arrautzak harentzat izan direla, alegia.
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Ulermena hobea izan dadin ikasleek honako galdera hauek erantzun ditzakete:
- Zenbat arrautza jartzen ditu txangozale bakoitzak?
- Zenbat diru ematen die janaririk gabe iritsi den lagunak?
- Guztiek tortilla kantitate bera jaten al dute?
- Estibalizek eta Julenek tortilla kantitate bera ematen al dute?
2. PLANA
Estibalizek eta Julenek ekarri dituzten arrautzak batu eta hiru multzo berdinetan banatzea.
Gonbidatuari ematen dioten zatia jakitea.
8 €ak Estibalizek eta Julenek jarritakoaren proportzioan.
3. PLANA GAUZATZEA
Problema batean agertzen diren datuak adierazteko eta soluziora gerturatzeko, taulak erabiltzea
baliabide heuristiko ona bat da. Honako taula behatzean, soluzio bidezkoago bat dagoela egiazta daiteke:

Jartzen duen arrautza
kopurua
Jaten duen zatikia
Gonbidatuari ematen dion
zatikia
8€en banaketa

Estibaliz

Julen

txangozalea

3

5

0

8/3

8/3

8/3

1/3

7/3

0

1

7

0

4. AZALPENA ETA EGIAZTAPENA.
Estibalizek 3 arrautza jartzen ditu; zatiki moduan adierazita: 9/3.
Julenek 5 arrautza jartzen ditu; zatiki moduan adierazita: 15/3.
Txangozale gonbidatuak Estibalizen partetik 1/3 eta Julenen partetik 7/3 jasotzen du.
Estibaliz eta Julenek jartzen dutenaren arabera, txangozaleak bere dirua 8 zatitan zatitu du eta
bidezkoena horietatik 1 Estibalizi eta 7 Juleni ematea iruditu zaio. Beraz, txangozaleak ematen duen
dirua 7tik 1eko proportzioan banatu behar da.
Banaketa bidezkoa izan dadin, Estibalizek 1 € eta Julenek 7 € jaso behar dituzte.

Irakasleentzako orientabideak, aurreko jarduerak gelan kudeatzeko.
Erantsitako artxiboan, irakasleentzako soluzioan ikus daitekeen bezala, buruketa honekin
proportzionaltasunaren inguruko kontzeptuak aplikatu, buruketen ebazpeneko egoeretan erabili eta
G. Polya-k asmatutako buruketak ebazteko eredua praktikatu ahal da. Hori guztia oso garrantzitsua da
buruketen ebazpeneko lehenengo fasean ikasten diren bi helburu lantzeko: ulermena eta prozedura.
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Irakasleak ebazpenerako prozesuak beste ikaskideen aurrean ahoz adierazteko aukera eman behar
die ikasleei. Banaketa 5 eta 3 izan behar den ideia gainditu egin beharko dute eta egiten dituzten
burutazioak adierazi. Irakasleak ulermen-prozesua gidatu beharko du.
Buruketa ongi ulertu eta soluzioa lortzeko plangintza egin ondoren, 1/3 eta 7/3 bi zenbaki arrazional
hauen proportzioaren arabera egin beharko da banaketa. Horretarako, irakaslearen laguntza beharrezkoa
izan daiteke.
Irakasleendako orientabideak ikasteko objektu honekin garatu ahal diren gaitasunei buruzkoak:
Jarduera honekin honako gaitasun hauek garatu ahal ditugu:
- Matematikoa: Proportzionaltasuna, egoera errealetan aplikatzen delako.
- Hizkuntza: Ahoz edo idatziz komunikatzeko eta argudioak emateko aukera ematen delako.
Enuntziatuaren ulermena funtsezkoa da.
- Soziala eta herritartasuna: Metodologia parte-hartzailea eta kritikoa erabiltzen delako. Bidezkoa den
banaketaz eztabaida daitekeelako.
- Ikasten ikastekoa : Buruketak ebazteko ematen diren prozesuak esplizituki egiten direlako. Estrategia
heuristikoak garatzen direlako. Burutazioak eta galderak egitera bultzatzen duelako.

6. Irakurri eta ulertu
6.1 Gulliverren bidaiak
Dagoeneko irakurleak erreparatu izango
dio askatasuna lortzeko idatzitako azken
artikuluari, non enperadoreak 1.728 liliputiar
mantentzeko behar zen janari eta edari adina
eman behar zidatela erabaki zuen. Geroxeago,
zenbaki jakin hori nola finkatu zuten galdetu
nion gorteko lagun bati eta horrek zera
erantzun zidan: Maiestatearen matematikariek,
koadrante baten bitartez, nire gorputzaren
altuera neurtu eta proportzioa hamabitik bat
zela ikusita, eta haien gorputza oinarri hartuta,
nire gorputza haien mila zazpiehun eta hogeita
zortzi adina zela ondorioztatu zutela, eta beraz, hainbeste liliputiar elikatzeko adina beharko nuela.
Horrela, bada, irakurleak herri horren agudezia eta printze handi honen zuhurtasuna eta zehaztasuna
uler dezake.
Gulliverren bidaiak. (Jonathan Swift)
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6.1.2 Testu-iruzkina
Gulliver liliputiarrak baino 12 aldiz altuagoa zen. Nola uler daiteke 1.728 liliputiarrek behar zuten
elikagai adina beharko zuela eta ez 12k adina?
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Irakasleentzako orientabideak, aurreko jarduerak gelan kudeatzeko.
Jarduera hau irakurmena garatzeko erabiltzen ahal du irakasleak. Testu klasiko hau ulertzeko, “arrazoi
eta proportzioa” kontzeptu matematikoak erabili behar dira.
Hasiera batean, ikasleek bakarka irakurri beharko lukete; ondoren, testuaren edukia deskribatu eta
bukaeran, ebazteko sortzen diren metodoak komunean jarri beharko lituzkete.
Irakasleentzako orientabideak, ikasteko objektu honekin garatu ahal diren gaitasunei buruzkoak:
Irakurtzeko eta ulertzeko proposamenak ondoko gaitasunak garatzeko balio du:
- Hizkuntza: Testuinguru batean matematika egiteko testu literario bat erabiltzen delako eta ezagutza
matematikoa izateak testua hobeto ulertzen laguntzen digulako.
- Matematikoa: Argudiatzen, pentsatzen, komunikatzen eta Gulliver-en elikaduraren problema ebazten,
proportzionaltasuna lantzen dugulako.
- Soziala eta herritartasuna: Jarduera taldeka lan egin daitekeelako.

7. Gehiago jakiteko
7.1 Proportzionaltasun numerikoa zein geometrikoaren inguruko Web-orrialdetarako
estekak
7.1.1 URL helbide-zerrenda
 Eskalatan proportzionaltasuna ikasteko Geogebra baliabideak:

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/geometria_
escalas.htm
 Arrazoia eta proportzioa: Bikaina (katalanez).

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates/1/index.htm
 DESCARTES programa. Zenbakizko proportzionaltasuna:

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/proporcionalidad_
numerica/indice.htm
 DESCARTES programa. Proportzionaltasun geometrikoa:

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Proporcionalidad_
geometrica/index_Propor.htm
 Applet laukizuzen baten perimetro eta azaleraren eskala aldaketak ikertzeko.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=176
 Proportzionaltasuna

espazioan ikertzekoa. Hiru dimentsioetako proportzionaltasuna:http://
illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125
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8. Ebaluaziorako orientabideak
Irakasleak ebaluaziorako orientabideak aurkituko ditu ondoren aurkezten diren ebaluaziorako
adierazle eta irizpideak kontuan hartzen baditu:
Dimentsioa: KANTITATEA
1. AZPIDIMENTSIOA : Zenbakizko ezaguerak erabiltzea, eguneroko bizitzako hainbat egoeratan sortzen
diren mezuak eta informazioa interpretatzeko, ulertzeko, sortzeko eta komunikatzeko eta problemak
ebazteko.
Adierazleak:
a) Zenbaki lehenak eta konposatuak irakurri, idatzi eta identifikatzen ditu.
b) Zenbaki bat faktoreetan deskonposatzen daki, zehazki faktore lehenetan.
c) Zenbaki lehenak eta konposatuak agertzen diren zenbakizko mezuak ulertzen eta interpretatzen
ditu.
d) Zenbait testuingurutako zenbakizko informazioa komunikatzen daki.
e) Zenbakiei buruzko ezaguerak bateratzen ditu, eta problemak eta ariketak ebazteko erabiltzen ditu.
f) Zenbaki guztiak osatzeko eta atomoen gisakoak diren zenbaki lehenenganako interesa eta jakinnahia erakusten du.
2. AZPIDIMENTSIOA: Zenbaki-mota desberdinak tartean daudenean kalkuluak egitea, propietate
garrantzitsuenak erabilita eta kalkulu-mota egokiena zein den segurtasun osoz aplikatuta.
Adierazleak:
a) Zatigarritasun-irizpideak ezagutzen ditu.
b) Zatitzaile komunetako handiena eta multiplo komunetako txikiena kalkulatzeko algoritmoak
ezagutu eta aplikatzen ditu.
c) Zatigarritasunaren propietate eta erregelak aplikatzen ditu.
3.AZPIDIMENTSIOA: Zatigarritasunarekin lotuta dauden eta eguneroko egoeretan sortzen diren
problemak ebaztea modurik egokiena erabilita.
Adierazleak:
a) Zenbaki lehenak eta konposatuak identifikatzen ditu hainbat testuingurutan.
b) Ulertzen du multiplo eta zatitzaileen esanahia eguneroko problemak ebaztean.
c) Buruz kalkulatzen ditu zenbaki sinpleen arteko z.k.h. eta m.k.t.
d) Kalkuluak zatitzaile eta multiploekin egiten ditu.
e) Zatigarritasuna erabiltzea eskatzen duten problemak ebazten ditu hainbat testuingurutan.
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4. AZPIDIMENTSIOA: Hainbat motatako problemak ebaztea eredu heuristikoren bat erabilita:
enuntziatua aztertuta, estrategia egokiak hautatuta, egin beharreko kalkuluak eginda eta lortutako
emaitza egiaztatuta.
Adierazleak:
a) Problemaren enuntziatua irakurtzen eta ulertzen du.
b) Datuak eta elementu ezezagunak identifikatzen ditu problemetan.
c) Zenbait estrategia heuristiko ikasi ditu eta problemak ebazteko erabiltzen ditu.
d) Dauden aukerak aztertzen eta balioesten ditu, problema ebazteko.
e) Emaitza egiaztatzen du, erabilitako prozesuari buruz hausnartzen du, eta gerora beste problema
batzuk ebazteko baliagarriak izan daitezkeen ondorioak ateratzen ditu.
f) Lortutako emaitzak jakitera ematen ditu.
g) Argi, txukun eta arrazoituta aurkezten du problema ebazteko erabili duen prozesua eta lortutako
emaitzak
h) Mailari dagokion matematika-ikerketak egiten ditu.
Sekuentzia honen ebaluak jarraituan kontuan izan beharreko ebaluazio-irizpideak ondorengoak dira:
1. Zenbaki osoak, zatikiak eta zenbaki hamartar eta ehuneko errazak behar dituzten kalkuluak egitea,
horien propietate garrantzitsuenak erabilita eta erantzun zehatza edo gutxi gorabeherakoa behar
den erabakita; horretarako, kalkulu mota egokiena segurtasunez aplikatzea (buruzkoa, algoritmoa
erabiliz, kalkulagailua erabiliz).
1.1. Zenbaki motak bereizten ditu: osoak, zatikiak eta hamartarrak; zenbaki horiek erabilita kalkuluak
zuzen egiten ditu, bai buruz (algoritmoa erabiliz), bai kalkulagailuz, eta baita berretzaile arrunteko
berreketak erabiliz ere.
1.2. Zatikizko zenbakiak zenbaki hamartarrekin eta ehunekoekin lotzen ditu, eta adierazpen horien
arteko zenbakizko sarea ezartzen du.
1.3. Egin beharreko eragiketen emaitzak estimatzen ditu, eta lortutako erantzunak arrazoizkoak diren
ala ez erabakitzen daki.
1.4. Propietateak behar bezala aplikatzen ditu, eragiketen hierarkia eta parentesien erabilera-arauak
kalkulu errazetan.
1.5. Zenbaki motak identifikatzen ditu eta ea behar bezala erabiltzen ditu informazio kuantitatiboa
adierazteko eta interpretatzeko.
2. Zenbaki osoekin, hamartarrekin eta zatikiekin batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak eta
berreketak egitea dakarten problemak ebaztea, kalkuluak egiteko baliabiderik egokiena erabilita, eta
emaitza testuinguruari egokitzen zaion balioetsita.
2.1. Irakurrita, problemen enuntziatua ulertzen du.
2.2. Datuak eta elementu ezezagunak problemaren enuntziatuan antzematen ditu.
2.3. Problema ebazteko beharrezkoak diren kalkuluak behar bezala eta ziurtasunez egiten ditu, eta
horretarako, baliabiderik egokiena aukeratzen du.
2.4. Lortutako emaitzak interpretatzen eta egiaztatzen ditu.
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2.5. Argi azaltzen du problema ebazteko erabili duen prozesua.
2.6. Erabilitako prozesuari buruz hausnarketak egiten ditu, eta beste problemetan aplikatzen du
ikasitakoa.
8. Problemak ebaztea eredu heuristikoren bat erabilita: enuntziatua aztertuta eta estrategia egokiak
aukeratuta (saiakuntza-errorea, problema errazago bat ebatzi, problema bera problema txikiagotan
zatitu, eskema bat marraztu, etab.); egin beharreko kalkuluak egitea, lortutako emaitza egiaztatzea,
eta, bere adinari dagokion matematika-hizkuntza erabilita, ebazteko zer prozesu erabili duen
adieraztea.
8.1. Irakurrita, problemaren enuntziatua ulertzen du, eta haren datuak eta ezezagunak antzematen
ditu.
8.2. Zenbait estrategia heuristiko ikasita, problemak ebazteko erabiltzen ditu.
8.3. Problema bat ebatzi behar duenean ebazpide bat baino gehiago aztertzen eta ebaluatzen du, eta
prozesuak aurrera egin ahala, aldaketak egiten ditu egoki irudituz gero.
8.4. Emaitza egiaztatzen du; erabilitako prozesuari buruz hausnartzen du, eta gerora beste problema
batzuk ebazteko baliagarriak izan daitezkeen ondorioak ateratzen ditu.
8.5. Lortutako emaitzak jakinarazten ditu, eta hizkuntza argia erabilita, bere ideiak eta erabilitako
prozesuak azaltzen ditu.
9. Aldez aurretik enpirikoki lortutako informazioa edo kasu sinpleen azterketa abiapuntu hartuta,
gertakari bat benetan gertatzeko dagoen probabilitateari buruzko iragarpenak egitea.
9.1. Ausazko gertakari jakinak gertatzeko zenbateko probabilitatea dagoen deskribatzeko, termino
egokiak erabiltzen ditu.
9.2. Ausazko gertakari batean zenbat aukera dagoen kontatzen du.
9.3. Maiztasun erlatibo kontzeptua erabiltzen du, eta maiztasun hori lortzeko esperimentu sinpleetan
oinarritzen da.
9.4. Esperimentu sinpleetan ausazko gertakari baten probabilitate balioari buruz zentzuzko
iragarpenak egiten ditu.
9.5. Laplaceren erregela aplikatuta, gertakari batek zenbateko probabilitatea daukan ematen du.

