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1. ZERGATIK ESKOLA BARATZEA? 
 

Euskaldunok eta, oro har, gaur egungo mendebaldeko zibilizazioak aspalditik galdu 

dugu naturarekiko harremana. Orain dela gutxi arte, baserriko hizkeran, hiriko edo 

herri handietako biztanleei “kaletar” esaten zitzaion; gaur egun, ordea, kaletarrak dira 

baserrietan bizi diren gazte gehienak ere: baserrian bizi dira, baina baserriko 

usadioetatik oso urrun. Ahaztu egin dute haien sendiek belaunaldiz belaunaldi 

batutako jakintza guztia: ez dute lurra lantzen, ezin dute igarri eguraldia zeruari edo 

eguneko gertakariei begiratuta…  

Hori guztiori baserri-munduan gertatzen ari bada, pentsa dezagun, une batez, non 

gelditu den hiriguneetako hiritarren naturarekiko lotura. Galdetu, esate baterako, 

DBHko ikasle bati tetrabrikean ontziratutako esne hori nondik datorren, zelakoa den 

tomate-landare bat edo marrubiak zer sasoitan jaten diren. Horiek guztiak, ziurrenik,  

erantzunik gabeko galderak izango dira. Beraz, Eskola Baratzea ezinbesteko irakasgaia 

da lehen sektorea ezagutzeko eta gure sustraiak non dauden barneratzeko. Helburu 

horiek betetzeko prestatu da programazio hau Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren 

(DBH) lehenengo eta hirugarren mailetarako, eta, hortaz, eduki guztiak maila 

horietarako egokituta daude. 

Hona hemen Lekeitioko Institutuko ortuan dauden bertsoak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaletarrak bihurturik,  

ahaztu dogu zer dan natura.

Euskaldunak aspalditik daukagu 

ha gurtu ta jagoteko ohitura. 

Antzinako usadioak nahi badoguz berreskura, 

gozatu natura  ta etorri geure ortura! 
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2. HELBURU OROKORRAK 
 

Zortzi dira guztira irakasgai honetan jorratu nahi ditugun helburu nagusiak: 

1. Ingurunearekiko errespetua sorraraztea 

2. Lurrarekiko harremana berpiztea 

3. Ikuspegi ekologikoa eta naturaren zentzuzko ustiapena sustatzea 

4. Baserriko kultura berreskuratzea 

5. Bizitza sortuz sentimenduak bizitzea 

6. Lan-ohitura egokiak eta talde-lana bultzatzea 

7. Ezagutza teknologikoak praktikan jartzea 

8. Osasuntsu elikatzeko, produktu ekologikoak kontsumitzea 

Helburu horien ildoan, hausnarketa egingo dugu: 

2.1. Ingurunearekiko errespetua sorraraztea 

Landareak hobeto ezagutzen baditugu, planeta bera ere hobeto ezagutuko dugu. 

Ezagutza hori, denborarekin, errespetu bilakatuko da: izaki bizidunenganako eta 

guztion etxea den Lur planetarekiko begirunea. Azken batean, natura zaindu, gozatu 

eta maitatzen ikasiko dugu. Ez da helburu makala! 

2.2. Lurrarekiko harremana berpiztea 

Duela 9.000 urte inguru, Neolitoan, gizakia nekazaritzan hasi eta sedentario bihurtu 

zen. Historiaren garai horretan sortu ziren lehenengo herrixkak, eta, haiekin batera, 

baita lehenengo kultura eta zibilizazioak ere: gizakiak orduan bota zituen sustraiak leku 

finko batean, eta orduan errotu zen  lurrean.  

Lurrarekiko lotura hori zeharo galdu da gaur egun; gure bizilekuak gauza materialez 

bete ditugu, natura-ingurunetik oso urrun. Eskola Baratzea antzinako lotura horiek 

berpizteko sortua da. 

2.3. Ikuspegi ekologikoa eta naturaren zentzuzko ustiapena 

sustatzea 

Gaur egun, gizakiaren edozein jarduerak onura ekonomikoa lortzea du helburu. Lehen, 

arrantzaren, ehizaren, nekazaritzaren edo abeltzaintzaren xedea jatekoa lortzea edo 

ekoiztea bazen ere, gaur egun dirua ateratzea besterik ez da. Horretarako, natura-

baliabideak zentzu barik ustiatzen ditugu; ekosistemak larri daudenean bakarrik 
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konturatzen gara eragindako kalteez, gehienetan beranduegi (horren adibide dira 

ozono-geruzaren zuloa, Lurra berotzea, ur-airea kutsatzea eta baso-oihanak suntsitzea, 

besteak beste). 

Geroko belaunaldiengan ikuspegi ekologikoa suspertu beharra daukagu, guk 

eragindako kalteak eta gehiegikeriak konpontzeko. Mundu-mailako sentsibilizazioak 

bakarrik geldiarazi dezake edozeren eta edonoren gainetik aberasteko gutxi batzuen 

grina zoro hori. 

Bestalde, behar-beharrezkoak ez ditugun zenbat gauza dauzkagu gure etxeetan? Gaur 

egungo kontsumismoaren zurrunbilo zoroa ere bada arazoaren iturburu; 

materialismoaren obsesioak egiten gaitu sistema globalizatzaile honen gatibu. Hori ere 

landu gura dugu irakasgai honetan. 

Gure ikasleak diru-gosetik eta kontsumismotik aldenduz gero, itxaropen hazia ereingo 

dugu haien kontzientzietan: natura-baliabideak zentzuz ustiatuko bagenitu eta handik 

ateratakoa denon artean partekatuko bagenu, mundu guztiak irabaziko luke. Gizakiak, 

jadanik, soberako teknologia-baliabideak eta jakintza-maila ditu, aurrera egiteko behar 

duguna naturatik ateratzeko planeta kaltetu gabe. Hori da denon artean egin 

beharrekoa: Lur planetarekin bakeak egin.   

2.4. Baserriko kultura berreskuratzea 

Bigarren helburu nagusian azpimarratu dugu nekazaritzak gure gizartearen bilakaera 

historikoan eduki duen garrantzia; horrekin batera, ezin dugu aipatu gabe utzi Euskal 

Herrian baserriak izan duen garrantzia. Gure kulturak, gure hizkuntzak baserri-mundua 

izan du beti abiapuntu. Industrializazioa eta hiri handiak sortu baino lehen, baserria 

izan da herri-jakintza ororen gotorleku. Baserrian transmititu izan dira belaunaldiz 

belaunaldi gure arbasoen usadio, tradizio, folklore eta ogibideak. Zelan ez irakatsi hori 

guztia gure ikasleei? Non, baina? Eskola Baratzean, noski. 

Bestalde, baserria eredu autarkiko bat ere izan da: bertan ekoizten ziren familia batek 

bizitzeko behar zituenak. Alde horretatik, ekonomia-eredu bat ere bada, dirua eta 

moneta-sistematik at dagoen eredua, hain zuzen ere, eta egungo kontsumo-

ereduarekin talka egiten duena. Bizi garen garaian ere, krisialdi ekonomiko luzeak 

behartuta, dirurik eta lanik gabe, sistematik kanpo gelditu diren zenbait herritarrek  

baserriaren moduko komunitateak antolatu dituzte, autogestioa eta truke-sistema 

oinarri duen eredu berri bat sortzeko. Aukera hori ere egon badagoela erakutsi nahi 

dugu gure irakasgaian. 

2.5. Bizitza sortuz sentimenduak bizitzea 

Guraso garenok ondo baino hobeto dakigu bizi berri bat munduratzeak zer-nolako 

ardura dakarren, eta zelan aldatzen den norberaren balio-eskala. Azken batean, ama 

batek edo aita batek beti jarriko du semea\alaba edozeren gainetik. Landare bat erein 
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eta zaintzea bezala ez bada ere, ikasle batentzat abiapuntu izan daiteke: bakarrik egin 

daiteke, baina hobeto nor edo noren laguntzarekin, ardurak partekatuz; osasuntsu 

hazten den heinean, zoriontasuna eta esker ona sentitzen da; horrela ez bada, kezka 

eta ardura; azkenik, hazitakoaren fruituak jasotzean, asetasuna eta harrotasuna. 

Ikusten duzuenez, jarrerak eta balioak lantzeko irakasgaia ere bada Eskola Baratzea. 

2.6. Lan-ohitura egokiak eta talde-lana sustatzea 

Inork ez du ukatuko ortuan edo baratzean lan egitea gogorra denik, ohiturarik ez 

daukatenentzat, batik bat. Horregatik, honako hau ere oso garrantzitsua da: 

esfortzuaren balioa, egunero lan egiteko ohitura hartzea, ekimena, erantzukizuna… 

Irakasgai honetan, jarrera hauek guztiak landu ez ezik, talde baten parte sentiaraztea, 

kolektibitatea eta kooperatibismoa ere sustatzen ditugu. Izan ere, balio horiek  

ikasleen bizitza profesional zein pertsonalean itzelezko garrantzia izango dute. 

2.7. Ezagutza teknologikoak praktikan jartzea 

Teknologiako irakasleok badakigu, jakin ere, proiektu bat egiteak zelako garrantzia 

daukan ikasle baten hezkuntza-prozesuan. Ez da lan makala arazo baten aurrean 

irtenbide bat taldean diseinatzea, hura eraikitzeko beharrezko materialak eta 

erremintak planifikatzea, proiektatutakoaren diru-kostua kalkulatzea eta, azkenean, 

diseinatutakoa eraikiz errealitate bihurtzea. Teknologian, normalean, prototipoak 

diseinatu eta eraikitzen dira, hau da, tamaina txikiko proiektu eskalatuak. Baratzean, 

aldiz, proiektuak neurri errealean eraikitzen dira: orturako bankalak, erremintak 

gordetzeko txabola, hesiak, bideak… 

Bestalde, behar bat aldez aurretik planifikatzea ere oinarri-oinarrizkoa eta 

garrantzitsua izango da: lan bat egiteko behar ditugun materialak, erremintak, lan-

orduak, lan-banaketa… 

2.8. Osasuntsu elikatzeko, produktu ekologikoak kontsumitzea 

Eskola Baratzeko ortuan nekazaritza ekologikoa bultzatzen da, hau da, erabiltzen diren 

produktu eta teknika guztiak natura errespetatuz hautatzen dira; ortutik ateratzen 

diren barazkiak, beraz, ekologikoak dira. Produktu ekologikoak kontsumitzearen 

garrantzia azpimarratzea da gure beste helburuetako bat. 

Irakasgai honetan, nutrizio osasuntsuaren aldeko jarrera ere bultzatu gura dugu; 

horretarako, ikasleei erakutsiko diegu ekoizten ditugun ortuari eta fruituen nutrizio-

balioa eta konposizioa, eta garrantzia emango diegu barazkiak eta frutak eguneroko 

menuan txertatzeari. 
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3. OINARRIZKO GAITASUNAK 
Hona hemen oinarrizko gaitasunak: 

 G1: Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna 

 G2: Ikasten ikasteko gaitasuna 

 G3: Matematikarako gaitasuna 

 G4: Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

 G5: Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna 

 G6: Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna 

 G7: Giza eta arte-kulturarako gaitasuna 

 G8: Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna 

Arestian aipatutako helburu nagusiek oinarrizko gaitasun hauek beteko dituzte: 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

1. INGURUNEAREKIKO ERRESPETUA SORRARAZTEA x x    x x  

2. LURRAREKIKO HARREMANA BERPIZTEA x x    x x  

3. IKUSPEGI EKOLOGIKOA ETA NATURAREKIKOA  

 

ZENTZUZKO USTIAPENA 

x x x   x x x 

4. BASERRI KULTURA BERRESKURATZEA  x    x x  

5. BIZITZA SORTUZ, SENTIMENDUAK BIZITZEA  x  x  x  x 

6. LAN OHITURAK ETA TALDE LANA SUSTATZEA  x  x  x  x 

7. EZAGUTZA TEKNOLOGIKOAK PRAKTIKAN JARTZEA x x x x x   x 

8. ELIKADURA OSASUNTSUA BULTZATZEA 

....E......PRODUKTU EKOLOGIKOAK KONTSUMITU 

x x x  x    

 

4. GUTXIENEKO HELBURUAK 

4.1. DBHko lehenengo maila 

1. Landare baten oinarrizko atalak bereiztea, atal bakoitzak dituen oinarrizko 

funtzioak adieraziz. 

2. Baratzeko eta ortuko erreminta arruntenen izenak eta erabilera ikastea 

3. Landare-erreprodukzioan erabiltzen diren ohiko teknikak menperatzea 

4. Tokiko zuhaitz, ortuari eta lore-landareen  izenak eta ezaugarri komunenak 

adieraztea 
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4.2. DBHko hirugarren maila 

1. Landare batek bizitzeko behar dituen gutxieneko baldintzak ezagutzea 

2. Sendabelar eta landare-aromatiko baten izenak, ezaugarriak eta erabilera 

komunenak adieraztea 

3. Nekazaritza-lan ohikoenak bereiztea, bakoitzaren funtzioa eta ezaugarriak 

ulertuz 

4. Baratzeko makina baten funtzionamendua azaltzea, haren atal 

garrantzitsuenak desberdinduz 

5. Landareen izurrite eta gaixotasunik arruntenak ikastea, eta aurre egiteko 

moduak ezagutzea 

6. Baratzeko txoko bat diseinatzen ikastea, landareak eta materialak eskalan 

marraztuz 

 

5. EDUKIAK 

5.1. DBHko lehenengo maila 

1. unitate didaktikoa: landare-biologia 

- SUSTRAIA. Motak eta funtzioak 

- ZURTOINA ETA ADABEGIAK. Ezaugarri nagusiak. Atalak eta motak 

- HOSTOA. Hosto moten araberako sailkapena. Atalak eta funtzioak 

- LOREA. Atalak eta funtzioak. Lore motak 

- FRUITUA. Fruitu motak, atalak eta funtzioak 

- HAZIA. Hazi motak, atalak eta funtzioak 

- FOTOSINTESIA. Prozesuaren deskribapena 

- ARNASKETA ETA TRANSPIRAZIOA. Prozesuen deskribapena 

- ELIKADURA. Ura eta gatz mineralen xurgapen-prozesua 

- UGALKETA SEXUALA. Prozesuaren deskribapena. Polinizatzaileak 
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2. unitate didaktikoa: bertoko zuhaitzak 

- TAXONOMIA. Izenak. Familia eta kideak. Barietateak 

- JATORRIA. Kokapena. Ezaugarri orokorrak (eitea, adina, garaiera…) 

- DESKRIBAPENA. Hostoa. Enborra. Loreak. Fruitua. Haziak. Egurra 

- BIZI-BALDINTZAK. Lur mota. pH-a. Klima. Intsolazioa. Ur-eskakizunak 

- ERABILERA.  Baratzezaintzan. Zurgintzan. Medikuntzan. Antzinako 

erabilerak 

- BITXIKERIAK. Mitologia. Historian zehar. Espezimen bereziak 

- BIBLIOGRAFIA. Web-orrialdeak. Liburuak. Aldizkariak eta bestelakoak 

 

3. unitate didaktikoa: baratzeko erremintak 

- LURRA LANTZEKOAK. Aitzurrak, eskuareak, laiak,  palak, pikotxak, 

jorratzaileak… 

- MOZTEKOAK. Aiztoak eta labanak, artaziak, aizkorak… 

- BELARRA MOZTEKOAK. Belarra mozteko makinak, sasiak garbitzekoak... 

- INAUSTE-ERREMINTAK. Inausketa-artaziak eta inausketa-guraizeak, zerrak 

eta zerroteak, motozerrak, heskaiak moztekoak…  

- UREZTATZEKOAK. Ureztailuak, sulfatatzaileak eta langargailuak, mahukak 

eta gehigarriak… 

- GARBIKETA ETA GARRAIORAKOAK. Erratzak, eskorgak, ontziak eta otzarak… 

- BESTELAKOAK. Landagailuak, hazi-banatzaileak, uzta batzekoak…  

 

4. unitate didaktikoa: ortuariak 

- TAXONOMIA. Izenak. Familia eta kideak. Barietateak 

- DESKRIBAPENA. Tamaina. Hostoak. Loreak. Fruitua. Haziak 

- LUR- ETA KLIMA-ESKAKIZUNAK. Lur motak. PH-a. Testurak. Bero- eta argi-

eskakizunak. Izozteekiko erresistentzia 

- EREINTZA. Hazitegian. Zuzeneko ereitea. Ereintza-sasoia. Ereite-sakonera. 

Landatze-markoa 
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- LABORANTZA-LANAK. Lurra prestatzea. Lur-estalkiak. Polinizazioa. 

Inausketak eta kimaketak. Parrak eta zurkaizteak 

- ONGARRITZEA ETA UREZTATZEA. Ongarri motak eta zenbatekoak. NPK 

Nekazal Politika Komunaren beharrak. Ureztatze-sistemaren araberako ur-

kantitatea eta maiztasuna    

- ARAZOAK. Gaixotasunak. Izurriteak. Kontrol-metodoak 

- LABORANTZA-TXANDATZE ETA -ASOZIAZIOAK 

- UZTA BATZEA. Uzta-sasoia. Uzta-metodoak. Kontserbazioa. 

Komertzializazioa 

- ELIKADURA-BALIOAK. Konposizioa. Propietate sendagarriak. Sukaldaritza-

errezetak 

- BITXIKERIAK. Jatorria eta bilakaera historikoa. Antzinako erabilerak. 

Bestelakoak 

- BIBLIOGRAFIA. Web-orrialdeak. Liburuak. Aldizkariak eta bestelakoak 

 

5. unitate didaktikoa: erreprodukzio-tenikak 

- HAZIAK. Hazi-hautaketa. Ernetze-faktoreak. Zuzeneko ereitea. Ama-

landareak 

- MINTEGIAK. Hazitegiak. Ohe bero eta ohe hotzeko tiraderak. Loreontzian 

ereitea. Bakaketa. Birlandatzea 

- ERRABOILAK. Deskribapena. Motak. Landatze-sakonera. Kontserbazioa 

- ALDAXKAK. Aldaxkatze-teknikak. Aldaxka motak. Sustraitze-hormonak 

- BESTELAKOAK. Txertaketak.  Herrestadarrak.  Kimuak. Tuberkuluak eta 

errizomak. Belaundua 

 

6. unitate didaktikoa: lore-landareak 

- TAXONOMIA. Izen arruntak eta izen zientifikoak. Familiak eta generoak. 

Barietate komertzialak. Jatorria 

- DESKRIBAPENA. Itxura orokorra. Loreak. Hostoak. Fruituak eta haziak 
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- UGALTZEA. Ama-landareak. Aldaxkatze-teknikak. Hazi-ugaltzea. Bestelako 

metodoak 

- LABORANTZA-TEKNIKAK. Substratuak. Argia. Tenperatura. Hazkuntza-

kontrola 

- GARAI BEGETATIBOA. Landaketa-markoak. Parralak eta zurkaizteak. 

Ureztatzea eta ongarritzea. 

- LORATZE-GARAIA. Ingurune-faktoreen kontrola (argia, tenperatura, CO2, 

aireztatzea) 

- IZURRITEAK ETA GAIXOTASUNAK. Kontrol-metodoak 

- MERKATURATZEA. Loreontzi-landareak. Lore-ebakia. Uzta ondorengo 

maneiua. Merkatuak. 

- BIBLIOGRAFIA. Web orrialdeak. Liburuak. Aldizkariak eta bestelakoak 

 

7. unitate didaktikoa: baratzeko praktikak 

- ORTUA. Zapaldak. Lurraren prestaketa. Ongarriketa. Lur-estaltzeak. 

Zuzeneko ereitea. Mintegi-landareak. Ureztatze-programazioa. Jorraldiak, 

ondoztatzeak eta azalatzeak. Zurkaiztea. Inausketak eta kimaketak. 

Tratamendu fitosanitarioak. Uzta batzea. Mantentze-lanak 

- ZUHAITZAK ETA ZUHAIXKAK. Landaketak. Ongarriketa. Ureztatzea. 

Inausketa. Parralak eta zurkaizteak. Tratamendu fitosanitarioak. Uzta 

batzea 

- KONPOSTA. Materia bustizko ekarriak. Ekarri sikuak. Hezetasun- eta 

tenperatura-kontrola. Aireztatzea. Ekarri organikoak. Biobirrintzaileak 

- BELARRA. Soropil-landaketa. Belarra mozteko makinaren erabilera eta 

mantenua. Sasiak garbitzeko makinaren erabilera eta mantenua. Belarra 

batzeko teknikak. Izurriteen eta gaixotasunen kontrola. Areztaketa eta 

berrelikatzeak. Ureztatzea 

- LORE-ZONALDEAK. Parterre-diseinua. Lurra prestatzea. Landaketak. 

Ureztatzea eta ongarritzea. Belar txarren kontrola. Landareen lur-estalkiak. 

Loreontzi eta jardineren mantenua 

- BILTEGIA. Erreminten kudeaketa eta mantenua. Mantentze-lanak. 

Biltegiaren inbentarioa eta txukuntzea 
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- GARBIKETA ETA UREZTAKETA. Zabor-bilketa. Landare-materialaren bilketa. 

Bide-garbiketa. Ureztatze-teknikak 

5.2. DBHko hirugarren maila 

1. unitate didaktikoa: oinarrizko 5 elementuak 

- KLIMA. Klimen ezaugarriak. Klima motak. Ortuarien sailkapen 

klimatologikoa. Orientazioaren garrantzia 

- ARGIA ETA BEROA. Fotoperiodoaren araberako sailkapena. Argiaren 

araberako ortu-antolaketa. Hazkuntzarako tenperatura-tarteak. 

Ebapotranspirazioa eta tenperatura kritikoak. Estres termikoa. Shock 

termikoa 

- AIREA. Airearen kalitatea. Landare aire-garbitzaileak. Aireztatzea. Haizea. 

Haize-babesak 

- URA. Prezipitazio motak. Ur-kantitatea eta ureztatze-maiztasuna. Ohiko 

ureztatze-sistemak. Tantakako ureztapena. Aspertsiozko ureztapena. Lur-

estaltzeak 

- LURRA. Konposizioa eta egitura. Lur motak. Azidotasun-gradua edo pH-a. 

Medeapenak 

 

2. unitate didaktikoa: landare aromatikoak eta sendabelarrak 

- TAXONOMIA. Izenak. Familiak. Barietateak. Jatorria 

- DESKRIBAPENA. Hostoak. Loreak. Fruitua. Sustraiak 

- PROPIETATEAK ETA OSAGAI AKTIBOAK 

- ERABILERAK. Prestakin farmakologikoak. Sukaldaritza-erabilerak. Lurrindegi- 

eta kosmetika-erabilerak. 

- LUR- ETA KLIMA-ESKAKIZUNAK. Lur mota. pH-a. Testura. Bero- eta argi-

eskakizunak. Izozteei aurre egiteko erresistentzia 

- ERREPRODUKZIO-TEKNIKAK. Ama-landareak. Aldaxkatze-teknikak. Haziak 

ugaltzea. Bestelako metodoak. 

- LABOREAK. Landare-dentsitatea. Ongarritzea. Lurra prestatzea. 

Gaixotasunak eta izurriteak. 

- BIBLIOGRAFIA. Web-orrialdeak. Liburuak. Aldizkariak eta bestelakoak 
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3. unitate didaktikoa: laborantza-lanak 

- LURRA PRESTATZEA. Laborantzaren helburuak. Laborantza noiz eta nola 

egin. Aitzurketa. Jorraketa. Ondoztatzea. Araztea 

- UREZTAKETA. Ureztatze-teknikak. Ura aurrezteko laboreak. Dosifikazioa eta 

maiztasuna. Ureztatze-uraren kalitatea 

- ONGARRIKETA. Zer eta zertarako ongarritu. Ongarriketa kimikoa. Ongarri 

organikoak. Konposta. Ongarri berdea 

- LABORE-TXANDAKATZEA. Txandakatzearen zergatia. Asoziazio onuragarriak. 

Asoziazio kaltegarriak. Txandakatze-egutegia 

- UZTA BATZEA. Batzeko sasoia. Uztaldi mailakatua.  Berehalako kontsumo-

uztak. Uzten kontserbazioa. Kontserbazio-metodoak 

- BABES SISTEMAK. Plastikozko tunelak eta negutegi txikiak. Negutegiak. 

Estalkiak. Bestelako babes-sistemak 

 

4. unitate didaktikoa: nekazaritza-makinak 

- MAKINEN BILAKAERA HISTORIKOA. Asmatzailea. Hainbat modelo 

- MAKINEN DESKRIBAPENA. Atalak. Atal nagusien funtzioa. Funtzionamendu 

orokorra 

- ERABILERA. Teknika. Segurtasun-arauak. Mantentze-lanak 

- ORDEZKO PIEZAK ETA GEHIGARRIAK 

- MARKAK ETA MODELOAK. Ezaugarri orokorrak. Prezioak 

- BIBLIOGRAFIA. Web-orrialdeak. Liburuak. Aldizkariak eta bestelakoak 

 

5. unitate didaktikoa: izurriteak eta gaixotasunak 

- PARASITOAK ETA GAIXOTASUNAK. Arazoen zergatia. Plagizida kimiko eta 

sintetikoen arriskua. Naturaren poliziak eta aliatuak 

- GAIXOTASUN ARRUNTENAK. Mildiua edo gorrina. Oidioa edo zurina. 

Usteldurak. Herdoila. Birusak 

- IZURRITE ARRUNTENAK. Luhartza. Armiarma gorria. Barraskiloak eta 

bareak. Carpocarsa. Harrak eta beldarrak. Euliak. Landare-zorriak. 

Nematodoak. Ugaztunak 



13 
 

- KONTROL-METODOAK. Txandakatzeak eta asoziazioak. Landare-hesiak. 

Lurra ondo lantzea. Uzta-hondakinen kudeaketa. Teknika fisikoak. Tranpak. 

Borroka biologikoa. Borroka zuzena. 

- LANDARE-INTSEKTIZIDAK ETA BABESLE INDARGARRIAK. Nim olioa. Pelitrea. 

Azeri-buztana. Asunak. Babesle naturalak. Babesle mineralak. Bestelakoak 

- BELAR ARROTZAK. Belar txarrak kentzeko metodoak. Herbizidak 

 

6. unitate didaktikoa: baratzearen diseinua 

- BARATZEGINTZAREN HISTORIA 

- BIZIBAKO ELEMENTUAK. Hesiak, bideak, eskailerak, terrazak, estalpeak, 

pergolak, ur-jokoak… 

- ELEMENTU BIZIAK. Soropila. Zuhaixkak. Zuhaitzak. Lore-parterreak. 

Arrokaiak 

- BARATZE-DISEINUA. Sinbologia. Eskalak. Informazio-guneak. Diseinu-

programak 

- DISEINURAKO AURREKONTUA. Materialen kalkulua. Landare-katalogoak. 

Materialen kostuak. Esku-lanaren kalkulua 

- BIBLIOGRAFIA. Web-orrialdeak. Liburuak. Aldizkariak eta bestelakoak 

 

7. unitate didaktikoa: baratzeko praktikak II 

- ORTUA. Zapaldak. Lurraren prestaketa. Ongarriketa. Lur-estaltzeak. 

Zuzeneko ereitea. Mintegi-landareak. Ureztatze-programazioa. Jorraldiak, 

ondoztatzeak eta azalatzeak. Zurkaiztea. Inausketak eta kimaketa. 

Tratamendu fitosanitarioak. Uzta batzea. Mantenu-lanak 

- ZUHAITZ ETA ZUHAIXKAK. Landaketak. Ongarriketa. Ureztatzea. Inausketa. 

Parrak eta zurkaizteak. Tratamendu fitosanitarioak. Uzta batzea 

- KONPOSTA. Materia bustizko ekarriak. Ekarri sikuak. Hezetasun- eta 

tenperatura-kontrola. Aireztatzea. Ekarri organikoak. Biobirrintzaileak 

- BELARRA. Soropil-landaketa. Belarra mozteko makinen erabilera eta 

mantenua. Sasiak garbitzeko makinen erabilera eta mantenua. Belarra 

batzeko teknikak. Izurriteen eta gaixotasunen kontrola. Areztaketa eta 

berrelikatzeak. Ureztatzea 
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- LORE SAILAK. Parterreen diseinua. Lurraren prestaketa. Landaketak. 

Ureztatzea eta ongarriketa. Belar txarren kontrola. Landareen lur-estalkiak. 

Loreontziak eta jardinerak mantentzea 

- BILTEGIAK. Erreminten kudeaketa eta mantenua. Mantentze-lanak. 

Biltegiaren inbentarioa eta txukuntzea 

- GARBIKETA ETA UREZTAKETA. Zabor-bilketa. Landare-materialaren bilketa. 

Bide-garbiketa. Ureztatze-teknikak 

 

6. METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

6.1. Kontzeptu teorikoak 

Kontzeptuzko edukiak (unitate didaktiko urdinak) teoria-saioetan landuko dira, 

ikasgela arruntean. Irakasleak, aldez aurretik, apunteak banatuko dizkie ikasleei, eta 

kontzeptuak arbel digitala erabiliz azalduko ditu. Ikasleen parte-hartze eraginkorra 

sustatzeko eta jendaurreko irakurketa lantzeko, ikasleek apunteak txandaka ozen 

irakurriko dituzte; gero, irakurritakoa denen artean komentatuko da. 

Ebaluazio bakoitzeko 5 saio teoriko emango dira. Bukatutakoan, azterketa egingo da, 

landutako kontzeptuak ebaluatzeko. 

6.2. Bakarkako lanak 

Ebaluazio bakoitzean, ikasleek bakarkako lan bat prestatu beharko dute (unitate 

didaktiko gorriak). Lehenengo saioan, irakasleak gaia kokatuko du: adibidez, bertoko 

zuhaitzei buruzko lana bada, zuhaitz bat aukeratu eta arbolaren aurkezpena egingo du, 

ikasleek lanaren atal bakoitzean zer eskatzen zaien  barneratu dezaten. 

Ikasleek 4 saio izango dituzte  lanari buruzko informazioa topatzeko eta lanari hasiera 

emateko. Bakarkako lan hori testu-editore edo aurkezpenak egiteko programa bat 

erabiliz egin beharko dute. 

6.3. Bakarkako lanen aurkezpenak 

Bakarkako lanak jaso eta zuzendutakoan, ikasleei bueltatuko zaizkie. Egindako 

lanarekin aurkezpen publiko bat prestatu beharko dute, eta, horretarako, nahi dituzten 

baliabideak erabiliko dituzte (klaseko proiektorea, arbel digitala, arbel arrunta…). 

Aurkezpenak, gutxienez, 5 minutu iraun beharko du, eta, gehienez, 10. Aurkezpena 

bukatuta, 5 minutuko tartea izango da galderak erantzuteko eta beste 5 aurkezpena 

ebaluatzeko. Ebaluazio-prozesu horretan nota arrazoitua eskatuko zaio ikasle 

bakoitzari; horrela, irakaslearen notaren eta beste nota arrazoituen batez bestekoa 

izango da aurkezpeneko nota. 
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6.4. Baratzeko praktikak 

Ebaluazio bakoitzean 11 saio eskainiko zaizkio baratzea eraiki eta mantentzeari, 

institutuaren kanpo-instalazioetan. Praktika horiek egiteko, ikasleak lan-kuadrillaka 

antolatuko dira. Kuadrilla horien egitura baratzearen 7 zonalderen araberakoa izango 

da: 

 Ortua eta negutegia 

 Zuhaitzak eta zuhaixkak 

 Konposta 

 Belarra 

 Lore sailak 

 Biltegiaren eta erreminten arduraduna 

 Garbiketa eta ureztaketa 

7. unitate didaktikoa (unitate berdea) ebaluazio guztietan landuko da, eta ikasleek 

lanak txandaka egingo dituzte, hiru ebaluazioetan zehar baratzeko zonalde guztietan 

lan egin dezaten. 

 

7. EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

7.1. Kalifikazio-sistema 

Ebaluazio bakoitzean hauek izango dira ikasleek egindako jarduera bakoitzaren 

kalifikazioari dagozkion ehunekoak: 

 Azterketa: % 20 

 Bakarkako lana: % 10 

 Bakarkako lanaren aurkezpena: % 10 

 Baratzeko praktikak: % 40 

 Jarrera: % 20 
 

7.2. Zuzenketa-irizpideak 

7.2.1. Azterketak 

Azterketa guztiek 10 galdera labur izango dituzte, eta galdera bakoitzak puntu bat 

balioko du, baina, batzuetan, puntu hori zatitu egingo da galderaren egituraren 

arabera. Esaterako: galdera batean 2 kontzeptu galdetzen badira, kontzeptu bakoitzari 

lotutako galdera bakoitzak 0´5 puntu balioko ditu; 4 galdetzen badira, berriz, galdera 

bakoitzak 0´25 puntu. Xehetasun hauek guztiak azterketa bakoitzaren zuzenketa-

txantiloian zehatz-mehatz adieraziko dira. 
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7.2.2. Bakarkako lanak 

Bi alderdi hauek izango dira kontuan: 

 LANAREN ITXURA. Puntu bat kenduko da ortotipografia- eta formatu-akats 

bakoitzeko. Lana aurkezteko PowerPoint edo antzeko programaren bat 

erabiltzen bada, honako zehaztapen hauek ere zaindu egin beharko dira: 

trantsizioak erabiltzea, animazioak eta diapositiba bakoitzaren itxura 

grafikoa. Lan txukunak eta normalizatuak eskatuko dira. 

 

 LANAREN MUINA. Lanaren informazioa zuzenduko da hemen, hau da, lana 

bera zelan dagoen eginda: eskatutako azpiatal guztiak landuta dauden, 

informazioa norberaren hitzekin idatzita dagoen, euskararen erabilera 

zuzena, iritzi pertsonalak, argazkiak eta azalpen-marrazkiak… 

Honela lortuko da bakarkako lanaren nota: 

 

𝑩𝑨𝑲𝑨𝑹𝑲𝑨𝑲𝑶 𝑳𝑨𝑵𝑨 =  
𝑳𝑨𝑵𝑨𝑹𝑬𝑵 𝑰𝑻𝑿𝑼𝑹𝑨 + 𝟐 ∙ 𝑳𝑨𝑵𝑨𝑹𝑬𝑵 𝑴𝑼𝑰𝑵𝑨

𝟐
 

7.2.3. Bakarkako lanen aurkezpenak 

Lehen aipatu dugun moduan, ikasleek ere ebaluatuko dituzte ikaskideen bakarkako 

lanak. Horretarako, jasotako nota guztiak arrazoituta egon beharko dira (nota jaisteko 

arrazoi justifikatuak eta paperean idatziak). Arrazoitutako nota horiek guztiak 

irakaslearen notari batu eta batez bestekoa aterako da. 

Hauek dira aurkezpenetan kontuan hartu beharreko ezaugarriak: ahoskera, 

naturaltasuna, euskara zuzen eta egoki erabiltzea, entzuleekiko jarrera, aurrez 

prestatzea…  

7.2.4. Baratzeko praktikak 

Ikasle bakoitza hainbat lan-kuadrillatako kide izango da ebaluazio bakoitzean zehar. 

Irakaslearen koadernoan kalifikatuko da egun bakoitzean egindako lana, eta ebaluazio 

bukaeran kalkulatuko da nota guztien batez bestekoa. 

Honako atal hauek hartuko dira kontuan jarduera bakoitzean: lana ondo egin den, 

taldean lan egin bada denbora egoki aprobetxatu den, erremintak eta materialak 

behar bezala erabili eta batu diren… 

7.2.5. Jarrera 

Jarrerak ere egunez egun kontrolatuko dira irakaslearen koadernoan. Bertan, jarrera 

desegoki bakoitzeko negatibo bat ipiniko zaio ikasleari. Ebaluazio-hasieran ikasle 
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guztiak 10 puntuekin hasiko dira eta negatibo bakoitzak puntu bat kenduko dio 

hasierako nota horri. Honako hauek dira jarrera desegoki arruntenak: 

- TEORIA-SAIOETAN: klaseko jarduera arrazoi barik etetea (baimen barik hitz 

egin, albokoa zirikatu, zarata egin…), adi ez egotea, lekutik baimenik gabe 

altxatzea, mugikorrak edo bestelako gailu elektronikoak erabiltzea… 

- AZTERKETETAN: hitz egitea, lekutik altxatzea, beste baten azterketa 

kopiatzea(edota kopiatzen saiatzea) … 

- INFORMATIKA-GELAN: ordenagailuak eta periferikoak ez zaintzea, 

jarduerarekin zerikusirik ez duten web orrietan ibiltzea, albokoa 

molestatzea… 

- BARATZEAN: landareei edo bestelako izaki bizidunei tratu txarrak ematea, 

materialak alferrik xahutzea, olgetan edo alferkerian ibiltzea, institutuko 

eremutik baimen barik ateratzea, mugikorra erabiltzea, zikinkeriak 

botatzea, albokoari berbaz nahiz fisikoki erasotzea, erretzea, institutuko 

eraikinetara baimen barik sartzea… 

Jarrera egokiak, berriz, puntu positiboen bitartez sarituko dira, eta horiek ere 

irakaslearen koadernoan adieraziko dira. Positibo batek negatibo bat kentzen du, hau 

da, puntu bat gehitzen dio jarrerako notari. Hauek dira positiboa jasotzeko jarrera 

batzuk: 

- Klasean aktiboki parte hartzea eta motibazioa erakustea 

- Albokoari edo/eta irakasleari laguntzea 

- Irakurketa txukunak egitea 

- Proposatutako ekintza osagarriak edo aparteko lanak egitea 

- … 

7.3. Ebaluazio-sistema 

Ebaluazio-sistema jarraitua erabiltzen dugu Eskola Baratzea irakasgaian. 

7.3.1. Ebaluazioko nota 

Ebaluazio bakoitzean honela lortuko da ikasle bakoitzaren kalifikazioa: 

 

 

7.3.2. Errekuperazio-sistema 

Suspenditutako ebaluazio bat gainditzeko, bakarkako beste lan bat prestatu eta 

irakaslearen aurrean aurkeztu beharko da (aurreko lana gaindituta egon arren). 

Jarduera hori borondatezkoa da. Ebaluazioa jarraitua izanda, nahikoa da hurrengo 

ebaluazioa gainditzea, baina, geroago ikusiko dugunez, komeni da gainditu gabeko 

𝑬. 𝑵𝑶𝑻𝑨 = [𝑨𝒁𝑻𝑬𝑹𝑲𝑬𝑻𝑨 +
𝑩: 𝑳𝑨𝑵𝑨 + 𝑨𝑼𝑹𝑲𝑬𝒁𝑷𝑬𝑵𝑨

𝟐
] ∗ 𝟎, 𝟐 + 𝑩. 𝑷𝑹𝑨𝑲𝑻𝑰𝑲𝑨𝑲 ∗ 𝟎, 𝟒 + 𝑱𝑨𝑹𝑹𝑬𝑹𝑨 ∗ 𝟎, 𝟐 
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ebaluazioak berreskuratzea ikasturte osoko batez besteko nota hobetzeko. Ikasleek 

ikasturte osoa izango dute lan hori(ek) aurkezteko, betiere 3. ebaluazioko bilerak baino 

astebete lehenago arte.  

7.3.3. Ikasturte osoko nota (azken nota) 

Ebaluazioa jarraitua izanda, 3. ebaluazioko nota aurreko ebaluazioetakoa baino 

altuagoa bada, hori izango da azkeneko nota edo ikasturte osokoa. 

Alabaina, 3. ebaluazioaren bataz bestekoa, egindako errekuperazio-lanak barne, 

azkeneko nota baino altuagoa bada, hori izango da ikasturte osoko nota. 

7.3.4. Ez-ohiko azterketa 

Ez-ohiko azterketa egin beharko dute ikasturte osoko notan “Gutxiegi” duten ikasleek. 

Azterketa horretan, ikasturtean zehar landutako kontzeptu teorikoen gaineko 10 

galdera egongo dira, arestian aipatutako gutxieneko helburuetan oinarrituta. Azterketa 

horrekin, irakasgaia gainditzea lortuko dute, baina gehienezko nota 5 izango da (alegia, 

nahiz eta azterketan 7 atera, nota 5ekoa izango da).  
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IKASTETXEAREN IZENA LEKEITIO BHI Kodea: 015624 2015–2016 

GAIA Eskola Baratzea DATA 2015-09-07 

 MAILA DBH 1 X DBH 2  DBH 3  DBH 4   

HELBURU OROKORRAK 

 

 Ingurunearekin lotura afektiboak izatea: natura zaintzea, gozatzea eta 
maitatzea. Izaki bizidunak (animaliak zein landareak) eta guztion etxea 
den Lur planeta errespetatzea (G1, G2, G6, G7). 

 Gizakiak betidanik lurrarekin eduki duen erlazioa berpiztea eta 
ingurugiroa hobeto ezagutzea eta ulertzea (G1, G2, G6, G7).  

 Gizakiak ingurugiroari eragiten dizkion kalteen aurrean sentsibilizatzea. 
Gure eguneroko jarduerek ekosistemen orekan duten eraginaz 
kontziente izatea (G1, G2, G6, G7). 

 Natura-baliabideak zentzuz ustiatzea, beti ere ikuspegi ekologikoa 
onura ekonomikoaren aurretik jarriz (G1, G2, G3, G6, G7, G8).  

 Nekazaritzak gure gizartearen bilakaera historikoan jokatu duen papera 
aintzat hartzea, baserriak eta baserri-munduak gure kulturan, 
hizkuntzan eta ondarean duen garrantzia barneratuz (G2, G6, G7). 

 Izaki bizidunak “sortu” eta zaintzeak pertsona hobeak egiten gaituela 
barneratzea, eta, horri esker, elkarbizitza, autonomia, elkartasuna eta 
lankidetza eta antzeko balioak eta jarrerak sustatzea (G2,G4, G6, G8). 

 Talde-lana, ekimena eta erantzukizuna bultzatzea eta eguneroko 
bizitzan praktikan ipintzea (G2, G4, G6, G8). 

 Ezagutza teknologikoak baratzaren eta ortuaren diseinuan eta 
planifikazioan aplikatzea, eraiki beharko diren proiektuak gauzatuz eta 
lanen eta arduren planifikazioa hobeto kudeatuz (G1, G2, G3, G4, G5, 
G8). 

 Baratzezaintzan eta ortugintzan ohikoak diren jardueren bitartez 
plangintzak eta ondorioak aurreikusteko gaitasunak garatzea (G1, G2, 
G3, G4, G5, G8). 

 Elikagai naturalak eta ekologikoak kontsumitzea, norberaren 
osasunerako onurak balioestea eta barazkiak eta frutak gure eguneroko 
menuan txertatzea. Nutrizioaren oinarrizko ezagutzak ikastea, barazkien 
eta fruituen konposizioa ezagutuz (G1, G2, G3, G5, G8). 

 

 

OINARRIZKO GAITASUNAK: 

G1: Zientzia-, teknologia- eta osasun-

kulturarako gaitasuna 

G2: Ikasten ikasteko gaitasuna 

G3: Matematikarako gaitasuna 

G4: Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

G5: Informazioa tratatzeko eta teknologia 

digitala erabiltzeko gaitasuna 

G6: Gizarterako eta herritartasunerako 

gaitasuna 

G7: Giza eta arte-kulturarako gaitasuna 

G8: Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna 

 

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 

22 LANDARE-BIOLOGIA 22 BARATZEKO ERREMINTAK 22 ERREPRODUKZIO-TEKNIKAK 

6 

 

 

 

4 

 

 

11 

1. UD: LANDARE-BIOLOGIA 

Sustraia. Zurtoina eta adabegiak. Hostoa. 

Lorea. Fruitua. Hazia. Fotosintesia. 

Arnasketa eta transpirazioa. Elikadura. 

Ugalketa sexuala. 

2. UD: BERTOKO ZUHAITZAK 

Taxonomia. Jatorria. Deskribapena. Bizi-

baldintzak. Erabilerak. Bitxikeriak. 

Bibliografia 

7. UD: BARATZEKO PRAKTIKAK 

Ortua. Zuhaitzak eta zuhaixkak. Konposta. 

Belarra. Lore-zonaldeak. Biltegia. Garbiketa 

eta ureztaketa. 

6 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

3. UD: BARATZEKO ERREMINTAK 

Lurra lantzekoak. Moztekoak. Belarra 

moztekoak. Inauste-erremintak. Ureztatzekoak. 

Garbiketa eta garraiokoak. Bestelakoak. 

4. UD: ORTUARIAK 

Taxonomia. Deskribapena. Lur- eta klima- 

eskakizunak. Ereintza. Laborantza-lanak. 

Ongarriketa eta ureztaketa. Arazoak. 

Laborantza-txandatze eta -asoziazioak. Uzta-

batzea. Elikadura-balioak. Bitxikeriak. 

Bibliografia. 

7. UD: BARATZEKO PRAKTIKAK 

Ortua. Zuhaitzak eta zuhaixkak. Konposta. 

Belarra. Lore-zonaldeak. Biltegia. Garbiketa eta 

ureztaketa. 

6 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11 

5. UD: ERREPRODUKZIO-TEKNIKAK 

Haziak. Mintegiak. Erraboilak. Aldaxkak. 

Bestelakoak. 

6. UD: LORE-LANDAREAK 

Taxonomia. Deskribapena. Ugaltzea. 

Laborantza-teknikak. Garai begetatiboa. 

Loratze-garaia. Izurriteak eta gaixotasunak. 

Merkaturatzea. Bibliografia. 

7. UD: BARATZEKO PRAKTIKAK 

Ortua. Zuhaitzak eta zuhaixkak. Konposta. 

Belarra. Lore-zonaldeak. Biltegia. Garbiketa 

eta ureztaketa. 
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METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

Irakasgaia 3 alor hauetan banatuko da: 

 TEORIA-SAIOAK. Kontzeptuzko edukiak saio teorikoen bitartez emango dira. Irakasleak arbel digitala erabiliz emango ditu 
azalpenak, eta azterketa baten bitartez neurtuko da ikasleek ikasitakoa. Apunteen irakurketa-saioak egingo dira; 
irakaslearen eta ikasleen irakurketak tartekatuko dira eta horien kontuko hausnarketak egingo dira. 

 BAKARKAKO LANAK. Ebaluazio bakoitzeko, ikasleek landare baten lan monografikoa prestatu beharko dute (bertoko 
zuhaitz bat, ortuari bat eta lore-landare bat). Lana testu-editore bat erabiliz egin beharko dute, eta lan horren kontuko 
aurkezpen publiko bat prestatuko. 

 SAIO PRAKTIKOAK. Klase praktiko bakoitzaren hasieran, irakasleak hainbat lan-talde osatuko ditu, egun horretan baratzean 
egin beharreko lanen arabera. Lan horiek txandakatu egingo dira ikasturtean zehar. 

Baliabideak ere saio motaren araberakoak izango dira: 

 GELA OROKORRA. Bertan emango ditugu teoria-saioak. Gelan egingo ditugu azterketak eta bakarkako lanen aurkezpenak 
ere. 

 INFORMATIKA-GELA edota LIBURUTEGIA. Bertan topatuko dute bakarkako lanak egiteko informazioa (Internet erabiliko 
dugu informatika-gelan, eta liburu eta aldizkariak liburutegian). 

 ORTUA ETA BARATZEA. Saio praktikoak institutuaren kanpo-instalazioetan egingo ditugu (eguraldiak laguntzen badu). 

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 

KALIFIKAZIO-SISTEMA        EBALUAZIO-TRESNAK        ZUZENKETA-IRIZPIDEAK 

Ebaluazio bakoitzean hauek izango dira ikasleek egindako lanen kalifikazio-portzentajeak:  

 AZTERKETA: % 20 

 BAKARKAKO LANA: % 10 

 BAKARKAKO LANAREN AURKEZPENA: % 10 

 BARATZEKO PRAKTIKAK: % 40 

 JARRERA: % 20 
 

Hauek izango dira ebaluazio-tresnak eta zuzenketa-irizpideak: 

 AZTERKETA. Galdera laburrez osatutako azterketa bat prestatuko da ebaluazio bakoitzeko, eta zuzenketa-txantiloi batekin 
zuzenduko dira. 

 BAKARKAKO LANA. Ikasleak prestatutako lana bi ikuspegitatik ebaluatuko da: alde batetik, lanaren itxura (azala, aurkibidea, 
paragrafoen egitura, titulu- eta testu-formatuak , bibliografia…); bestetik, lanaren muina, hau da, lana zelan dagoen eginda 
(informazioa pertsonalizatuta dagoen eta ez kopiatuta, iritzi pertsonalak agertzen diren, eskatzen diren atal guztiak jorratu 
diren…); hau da, lanaren muinari garrantzi bikoitza emango zaio; beraz, itxura notaren 1/3 besterik ez da izango. 

 AURKEZPENAK. Ikaskideek ebaluatuko dute lanaren aurkezpena. Irakasleak txantiloi bat banatuko dio ikasle bakoitzari, eta 
lanaren aurkezleak azalpena amaitutakoan, ikasle bakoitzak nota arrazoitu bat adieraziko du (horrela ez bada, nota hori ez 
da kontuan hartuko). Aurkezpeneko nota onartutako kalifikazio guztien batez bestekoa izango da.  

 

ERREKUPERAZIO-SISTEMA 

 

Ebaluazioa jarraitua da beraz, aurreko ebaluazioa hurrengoarekin gainditu ahal izango da. Ebaluazioan zehar, ez da egingo  azterketa 

errekuperatzeko probarik, ezta aurkezpenaren eta baratzeko praktiken errekuperazio-ariketarik ere; hori horrela izanda, bakarkako 

lana bakarrik errekuperatu ahal izango da (ebaluazioan zehar nahi beste aldiz). 

Ikasturtea gainditzen ez duen ikasleak ez-ohiko froga egin beharko du. 3 ebaluazioen kontzeptu teorikoak laburbiltzen dituen 

azterketa teorikoa izango da, irakasgaien gutxieneko helburuetan oinarrituta egongo dena (ikus programazio luzea). 

 



3 
 

 

IKASTETXEAREN IZENA LEKEITIO BHI Kodea: 015624 2015 – 2016 

GAIA Eskola Baratzea DATA 2015-09-07 

 MAILA DBH 1  DBH 2  DBH 3  X DBH 4   

HELBURU OROKORRAK 

 Ingurunearekin lotura afektiboak izatea: natura zaintzea, gozatzea 
eta maitatzea. Izaki bizidunak (animaliak zein landareak), eta guztion 
etxea den Lur planeta errespetatzea (G1, G2, G6, G7). 

 Gizakiak betidanik lurrarekin eduki duen erlazioa berpiztea eta gure 
ingurugiroa hobeto ezagutzea eta ulertzea (G1, G2, G6, G7).  

 Gizakiak ingurugiroari eragiten dizkion kalteen aurrean 
sentsibilizatzea. Gure eguneroko jarduerek ekosistemen orekan 
duten eraginaz kontziente izatea (G1, G2, G6, G7). 

 Natura-baliabideak zentzuz ustiatzea, beti ere ikuspegi ekologikoa 
onura ekonomikoaren aurretik jarriz (G1, G2, G3, G6, G7, G8).  

 Nekazaritzak gure gizartearen bilakaera historikoan jokatu duen 
papera aintzat hartzea, baserriak eta baserri-munduak gure 
kulturan, hizkuntzan eta ondarean duen garrantzia barneratuz (G2, 
G6, G7). 

 Izaki bizidunak “sortzeak” eta zaintzeak pertsona hobeak egiten 
gaituela barneratzea, eta horri esker, elkarbizitza, autonomia, 
elkartasuna eta lankidetza bezalako balioak eta jarrerak sustatzea 
(G2,G4, G6, G8). 

 Talde-lana, ekimena eta erantzunkizuna bultzatzea eta eguneroko 
bizitzan praktikan ipintzea (G2, G4, G6, G8). 

 Ezagutza teknologikoak baratze eta ortuaren diseinuan eta 
planifikazioan aplikatzea, eraiki beharko diren proiektuak gauzatuz 
eta lanen eta arduren planifikazioa hobeto kudeatuz (G1, G2, G3, 
G4, G5, G8). 

 Baratzezaintzan eta ortugintzan ohikoak diren jardueren bitartez, 
plangintzak eta ondorioak aurreikusteko gaitasunak garatzea (G1, 
G2, G3, G4, G5, G8). 

 Elikagai naturalak eta ekologikoak kontsumitzea, norberaren 
osasunerako onurak balioestea eta barazkiak eta frutak gure 
eguneroko menuan txertatzea. Nutrizioaren oinarrizko ezagutzak 
ikastea, barazki eta fruituen konposizioa ezagutuz (G1, G2, G3, G5, 
G8). 

 

 

OINARRIZKO GAITASUNAK: 

 

G1: Zientzia-, teknologia- eta osasun-

kulturarako gaitasuna 

G2: Ikasten ikasteko gaitasuna 

G3: Matematikarako gaitasuna 

G4: Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna 

G5: Informazioa tratatzeko eta teknologia 

digitala erabiltzeko gaitasuna 

G6: Gizarterako eta herritartasunerako 

gaitasuna 

G7: Giza eta arte-kulturarako gaitasuna 

G8: Norberaren autonomiarako eta 

ekimenerako gaitasuna 

 

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 

22 OINARRIZKO 5 ELEMENTUAK 22 LABORANTZ- LANAK 22 IZURRITEAK ETA GAIXOTASUNAK 

6 
 
 

4 
 
 
 
 
 

11 

1. UD: OINARRIZKO 5 ELEMENTUAK  
Klima. Argia eta beroa. Airea. Ura. Lurra. 

2. UD: LANDARE AROMATIKOAK ETA 

SENDABEKARRAK 
Taxonomia. Deskribapena. Propietate 
eta osagai aktiboak. Erabilerak. Lur- eta 
klima-eskakizunak. Erreprodukzio-
teknikak. Laboreak. Bibliografia. 

7. UD: BARATZEKO PRAKTIKAK 
Ortua. Zuhaitzak eta zuhaixkak. 
Konposta. Belarra. Lore-zonaldeak. 
Biltegia. Garbiketa eta ureztaketa. 

6 
 
 

 
4 
 
 
 
 

11 

3. UD: LABORANTZA-LANAK 
Lurraren prestaketa. Ureztaketa.  Ongarriketa. 
Labore-txandakatzea. Uzta batzea.  
Babes- sistemak. 

4. UD: NEKAZARITZA-MAKINAK 
Makinaren bilakaera historikoa. Deskribapena. 
Erabilera. Ordezko piezak eta gehigarriak. 
Markak eta modeloak. Bibliografia. 

7. UD: BARATZEKO PRAKTIKAK 
Ortua. Zuhaitzak eta zuhaixkak. Konposta. 
Belarra. Lore-zonaldeak. Biltegia. Garbiketa eta 
ureztaketa. 

6 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

11 

5. UD: IZURRITEAK ETA GAIXOTASUNAK 
Parasitoak eta gaixotasunak. Gaixotasun 
arruntenak. Izurrite arruntenak.  
Kontrol-metodoak. Landare-intsektizidak 
eta babesle indargarriak. Belar arrotzak. 
6. UD: BARATZEAREN DIEINUA 
Baratzegintzaren historia. Bizibako 
elementuak. Elementu biziak. Baratzearen 
diseinua. Diseinurako aurrekontua. 
Bibliografia. 
7. UD: BARATZEKO PRAKTIKAK 
Ortua. Zuhaitzak eta zuhaixkak. Konposta. 
Belarra. Lore-zonaldeak. Biltegia. 
Garbiketa eta ureztaketa. 
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METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

Irakasgaia 3 alor hauetan banatuko da: 

 TEORIA-SAIOAK. kontzeptuzko edukiak saio teorikoen bitartez emango dira. Irakasleak arbel digitala erabiliz emango ditu 
azalpenak, eta azterketa baten bitartez neurtuko da ikasleek ikasitakoa. Apunteen irakurketa-saioak egingo dira; 
irakaslearen eta ikasleen irakurketak tartekatuko dira eta horien kontuko hausnarketak egingo. 

 BAKARKAKO LANAK. Ebaluazio bakoitzeko, ikasleek landare baten lan monografikoa prestatu beharko dute (bertoko 
zuhaitz bat, ortuari bat eta lore-landare bat). Lana testu-editore bat erabiliz egin beharko dute, eta lan horren kontuko 
aurkezpen publiko bat prestatu. 

 SAIO PRAKTIKOAK. Klase praktiko bakoitzaren hasieran, irakasleak hainbat lan-talde osatuko du, egun horretan baratzean 
egin beharreko lanen arabera. Lan horiek txandakatu egingo dira ikasturtean zehar. 
 

Baliabideak ere saio motaren araberakoak izango dira: 

 GELA OROKORRA. Bertan emango ditugu teoria-saioak. Gelan egingo ditugu azterketak eta bakarkako lanen aurkezpenak 
ere.  

 INFORMATIKA GELA/LIBURUTEGIA. Bertan topatuko dute bakarkako lanak egiteko informazioa (Internet erabiliko dugu 
informatika-gelan, eta liburu edota aldizkariak liburutegian). 

 ORTUA ETA BARATZEA. Saio praktikoak institutuaren kanpo-instalazioetan egingo ditugu (eguraldiak laguntzen duenean, 
beti ere). 

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 

KALIFIKAZIO-SISTEMA        EBALUAZIO-TRESNAK        ZUZENKETA-IRIZPIDEAK 

Ebaluazio bakoitzean hauek izango dira ikasleek egindako lanen kalifikazio-portzentajeak:  

 AZTERKETA: % 20 

 BAKARKAKO LANA: % 10 

 BAKARKAKO LANAREN AURKEZPENA: % 10 

 BARATZEKO PRAKTIKAK: % 40 

 JARRERA: % 20 
 

Hauek izango dira ebaluazio-tresnak eta zuzenketa-irizpideak: 

 AZTERKETA. Galdera laburrez osatutako azterketa bat prestatuko da ebaluaketa bakoitzeko, eta zuzenketa-txantiloi batekin 
zuzenduko dira. 

 BAKARKAKO LANA. Ikasleak prestatutako lana bi ikuspegitatik ebaluatuko da: alde batetik, lanaren itxura (azala, aurkibidea, 
paragrafoen egitura, titulu- eta testu-formatuak, bibliografia…); bestetik, lanaren muina, hau da, lana zelan dagoen eginda 
(informazioa pertsonalizatuta dagoen eta ez kopiatuta, iritzi pertsonalak agertzen diren, eskatzen diren atal guztiak jorratu 
diren…); hau da, lanaren muinari garrantzi bikoitza emango zaio; beraz, itxura notaren 1/3 besterik ez da izango. 

 AURKEZPENAK. Ikaskideek ebaluatuko dute lanaren aurkezpena. Irakasleak txantiloi bat banatuko dio ikasle bakoitzari, eta 
lanaren aurkezleak azalpena amaitutakoan, ikasle bakoitzak nota arrazoitu bat adieraziko du (horrela ez bada, nota hori ez 
da kontuan hartuko). Aurkezpeneko nota onartutako kalifikazio guztien batez bestekoa izango da.  

 

ERREKUPERAZIO SISTEMA 

Ebaluazioa jarraitua da beraz, aurreko ebaluazioa hurrengoarekin gainditu ahal izango da. Ebaluazioan zehar, ez da egingo azterketa 

errekuperatzeko probarik, ezta aurkezpenaren eta baratzeko praktiken errekuperazio-ariketarik ere; hori horrela izanda, bakarkako 

lana bakarrik errekuperatu ahal izango da (ebaluazioan zehar nahi beste aldiz). 

Ikasturtea gainditzen ez duen ikasleak ez-ohiko froga egin beharko du. 3 ebaluazioen kontzeptu teorikoak laburbiltzen dituen 

azterketa teoriko bat izango da, irakasgaien gutxienezko helburuetan oinarrituta egongo dena (ikus programazio luzea).   

 


