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Oinarrizko aljebra izeneko Moodle ikastaroaren 

segurtasun-kopian gordetako baliabide eta jarduerak  
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Sarrera 

 

 

Oinarrizko_aljebra_dbh2_segurkop.mbz izeneko fitxategian (Moodle plataformako 

Oinarrizko aljebra ikastaroko segurtasun-kopia) gorde dira Hezkuntza Ordezkaritzako Moodle 

plataforman txertatu ditudan baliabideak eta jarduerak. Baliabide eta jarduera horiek erabiltzeko, 

Moodle plataformako ikastaro batean berreskuratu beharko da fitxategia. 

Dena den, hemen eskaintzen diren baliabideak banaka eta isolatuta erabiltzea ere badago. 

Izan ere, baliabide guztiak publikoak dira, eta dagozkien plataformetan txertatu dira (Youtube, 

Kahoot!...). Bestalde, Moodle ikastaro honetako galdera-bankua eskuragarri dago Wiris STEM 

Collection plataforman (https://stemcollection.com/home/eu). 
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Oinarrizko aljebra ikastaroa: baliabideak eta jarduerak 

Hona hemen Moodle ikastaro honetako baliabideak eta jarduerak: 
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 Aurreko irudian ikusten den moduan, ikastaroak lau atal nagusi ditu: 

TEORIA: landutako gaiaren teoria guztia, bi formatutan: 

 Power Pointeko aurkezpena : irakasleak erabiltzeko prestatua. Ikastaroaren 

teoria guztia azaltzeko balio du. 

 Bideoak (9) : ikasleek erabiltzeko pentsatuak, gaiaren azpiatalak banaka landu 

ditzaten. Horretarako, bideo formatuan grabatu da aurreko Power Point aurkezpena, 

eta 9 zatitan banatu, azpigaika. 

GALDETEGIAK : Moodle plataformak eskaintzen dituen jarduerak dira galdetegiak, eta 

ikasitakoa lantzeko eta ebaluatzeko erabiltzen dira. Ikastaro honetan bi galdetegi sortu dira: 

lehenengo galdetegia 31 galderakoa da, eta bigarrena, 20 galderakoa.  

Galdetegietako galderak (eta galdetegietan erabiltzen ez diren beste batzuk ere bai) 

Moodle plataformako galdera-bankuan daude, eta beste galdetegi batzuk sortzeko ere 

erabili ditzake irakasleak. 

 

Galdera-bankuko galdera guztiak, hain zuzen ere, Moodle plataforman integratuta 

datorren Wiris Quizzes baliabidea erabilita sortu dira. Baliabide horri esker, ikasleek jasotzen 

dituzten galderak ez dira errepikatzen, nahiz eta eredu edo patroi jakin batzuk jarraitzen 

dituzten; izan ere, aldagaiei ausazko balioa ematen die Wiris Quizzesek. 

 

KAHOOT!: ikasleekin erabiltzeko 35 galderako galdetegia, KAHOOT! plataforman sortua. 



Alfonso Romera Etxeberria                                                                                                          IRALE-Eibar 2015/2016 

 

4 
 

Atal honetan, Kahoot! plataformarako sarbidea ez ezik, plataforma erabiltzeko laguntza 

ere eskaintzen da: 

 Kahoot! plataformarako sarbidea: ikasleak eta irakasleak Kahoot! plataforman 

sartzeko bidea. 

 Kahoot! erabiltzeko laguntza : tutoretza-bideo bat eta bi eskuliburu. 

 

INTERNETEKO BALIABIDE ERABILGARRIAK: gaia lantzeko Interneten aurkitutako 

baliabide aproposak. 

 THATQUIZ.ORG : web-orri honetako baliabideak erabili, eta zenbait galdetegi 

sortu dira. 

 JESUS GORROÑOREN ARIKETA INTERAKTIBOAK : Jesus Gorroño 

irakaslearen web-orriko zenbait baliabidetarako lotura. 

 ANAYA DIGITALEKO ARIKETAK : Anaya Digitaleko ariketa interaktiboetarako 

lotura. 

 

Azkenik, eskuin aldeko zutabeko bi blokeetan, bi web-orri daude eskuragarri 

(lasterbideak): thatquiz.org  eta Jesus Gorroñoren  web-orria. 


