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GAIA INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOA DATA  

 MAILA DBH 1 X        
1 ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK.GAITASUN MODUAN ADIERAZITA.

 

 
 

2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

 1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa

  
 
 

 
 

 

3 IRAKAS PROZESUAN ERABILTZEN DEN METODOLOGIA

Hardware eta software kontzeptuak.1.

Ordenagailuaren zati nagusiak: sarrera gailuak, irteera gailuak eta biltegigailuak2.

Ordenagailuaren funtzionamendua: lenguaia bitarra.3.

Programazioaren oinarriak.4.

Domotikaren kontzeptua eta aplikazioak.5.

Scrach erabiliz programa sinpleak sortzea.6.

Word-ekin saio bat hastea; sartzea eta irtetea.7.

Lehenengo testuak; Blokeak aukeratzea eta mugitzea.8.

Testuak editatzea.9.

Tabuladoreak eta tabulazioak sortzea.10.

Dokumentuetan irudiak txertatzea.11.

Mikrosoft Word-ekin irudiak egiatea.12.

Ekuazioen editorea eta WordArt erabiltzea13.

Taulak sortzea.14.

Orrien prestaketa eta zuzenketa ortografikoa.15.

Inprimatzeko dokumentua prestatzea16.

Komiki digitalak egiten ikastea Trip Generator izeneko programarekin.17.

Power Pont-ekin saio bat hastea; sartzea eta irtetea.18.

Aurkezpenak prestatzea.19.

Aurkezpenatan textua, irudiak, soinua eta bideoa txertatzea.20.

Animazioak eta trantsizioak finkatzen jakitea.21.

Mekanografia lantzea QWERTY teklatuekin.22.

Irudiak eta Mapak editatzen.23.

Hardware eta Softwarea1.

Ordenagailuaren 

funtzionamendua: lenguaia 

bitarra

2.

Programazioaren oinarriak3.

Domotikaren kontzeptua eta 

aplikazioak

4.

Scrach-ekin programa sinpleak 

sortzea

5.

Testu prozesadorea (Word).1.

Komikiak egiten (Trip Generator)2.

Aurkezpenak (Power Point).1.

Mekanografia (QWERTY 

teklatuekin).

2.

Irudiak eta Mapak Editatzen.3.

Ikasleen maila kontuan izanda baliabide desberdinak erabiliko ditugu: ikasgaiaren azalpena, eskemak eta ariketak, ariketa 

osagarriak, gaia lantzeko fitxak. 

●

Ahoz eta laguntza digitalekin egiten diren aurkezpenak.●
Sarearen erabilera ikasleek beraien lanak bertan argitaratzeko.●
Pentsamendu logikoa garatzen duten jarduera eta jolasak.●
Taulak eta grafikoak irakurri eta aztertzea .●
Ikaslegoaren inguru pertsonalean ematen diren egoera esanguratsuak konpontzeko egin beharreko kalkuluak.●
Berrien erabilera ikertu eta eztabaidatu.●
Gaur egungo teknologia zientifikoaren aztertu eta interpretatu.●
Talde interaktiboak.●
Proiektuez baliatuz eginiko lana.●
Galdera esanguratsuen  planteamentua.●
Interneten erabilpena●
Informazio batu, sailkatu eta tratatzeko.●
Kanoi digitalaren erabilera: irakaslearen azalpenak, ikasleen aurkezpenak egiteko.●
Interneten erabilera sustatu erlazio pertsonaletan etea ikastetxeen arteko proiektu eta jardueratan, posta elektronikoa, txat, ●
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4 BALIABIDEAK

TESTU LIBURUA: Ez dago ARGITALETXEA: 

5 EBALUAZIO- IRIZPIDEAK, ADIERAZLEAK 

EBALUATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK, KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

 
Ebaluazio irizpideak:

 

 
 
Kalifikazio irizpideak:

Ebaluaketa jarraiko sisteman, helburuen lorpena irakaskuntza-hezkuntza prozesuaren amaieran neurtzen da. Halere, ikasturtearen 

hiru ebaluaketetan zehar egindako jarduerek eta frogek, aukera emango diote irakasleari helburu horien lorpenaren maila neurtzeko 

eta dagokion zenbakizko balioa atsekitzeko.

Horretarako, hurrengo kalifikazio irizpideak hartuko dira kontutan:

 
6 BERRESKURAPEN ETA INDARTZE SISTEMA 

 
Ebaluaketa bat gainditzeko 5 atera beharko da. 5 bat ateratzeko, ezinbestekoa da, atal bakoitzeko gutxienezko minimoak 

betetzea. Ebaluaketa bakoitzaren ostean, gainditu ez duten ikasleei irakasleak aparteko ariketa bildumak, azalpenak eta 

bestelako laguntza eskainiko dizkie.

 

 

foroak....

Informatikarekin zerikusia duten edozein galdera klasean planteatzea denon artean honetaz berba egiteko.●

Irakasleak hainbat liburu eta internetetik ateratako informazioa erabiliz banatutako txostenak.●
Ordenagailu portatilak.●
Programa desberdinak●
Proiektorea azalpenak eta egindako lanak aurkezteko.●
Irakasleak egindako fitxak eta prestatutako ariketak.●
Ikus – entzunezko baliabideak.●
Ikasgela digitalean azaldutako bideo-tutorialak, jolasak, aurkezpenak…●

Ordenagailuaren eta periferikoen osagai nagusiak identifika-tzen ditu eta zertarako diren azaltzen du1.

Teklatua, sagua eta sarrerako beste euskarri batzuk erabiltzen ditu.2.

Informatika gelako ordenagailuak eta gainerako baliabideak erabiltzeko arauak eta irizpideak ezagutu eta errespetatzen 

ditu.

3.

Ondo abiarazten eta ixten ditu unitateko edukiak garatzeko erabilitako programak.4.

Hardware eta software desberdintzea5.

Ordenagailuaren elementuak sailkatzen jakitea sarrerakoak, irteerakoak edo biltegigailuak diren arabera.6.

Biltegigailu ezberdinak erabiltzen jakitea.7.

Programa sinpleak sortzeko gai izatea eta hauen logika ulertzea.8.

Testu porzesadore bat zer den eta haren ezaugarri nagusiak jakitea9.

Irizpide giza emandako testu batekin, textu bat formateatzea eta inprimatzeko prest utzi.10.

Marrazkiak nola txertatzen diren jakitea.11.

Dokumentu osoak eta orrialde solteak inprimatzen ditu.12.

Informazioa dokumentu batetik bestera eramaten du.13.

Trip Generator programaren erabilera Komikiak egiteko.14.

Aurkezpenak egiteko programa zelan dabilen.15.

Irizpide giza emandako testu batekin, aurkezpen bat formateatzea eta inprimatzeko prest utzi.16.

Marrazkiak nola txertatzen diren jakitea.17.

Dokumentu osoak eta orrialde solteak inprimatzen ditu.18.

Informazioa dokumentu batetik bestera eramaten du.19.

Mekanografia landu.20.

Ebaluazio bakoitzean, zenbait idatzizko eta praktikazko frogak egingo dira, azken notan batazbesteko balioa izango dutenak 

(%80)

-

Ikasleen ohiturak, garbitasuna, ordena, Euskararen erabilera. (%10)-
Ikasleek gelan erakutsitako aditasuna, interesa, etxerako lanak etabar kontutan hartuko dira (%10)-

Unitateen berreskurapena. Atalen bat egoki sendotu barik gelditzen bada, jarduera batzuen bidez indartuko da.●
Ebaluazioaren berreskurapena. Lan, froga, jarduera edo ariketak berriro egin ahal izateko aukera izango du.●
Ikasturte osoaren berreskurapena. Ekainean ez-ohiko ebaluazioan ariketa bilduma baten bitartez izango da.●
Jarreren  berreskurapena. Jarrera egokia adierazi behar izango du hurrengo ebaluaketan zehar.●
Aurreko Ikasturteko berreskurapena: Lana eta froga izango du.●

ER 0202 7102 B     Err. 1     
Orr. /

     
  

 
 

 
 
 

 
 



ER 0202 7102 B     Err. 1     
Orr. /

     
  

 
 

 
 

PROGRAMAZIO LABURTUA
 

 
IKASTETXEAREN 

IZENA
BENTADES IKASTETXEA Kodea: 014777 2021 - 2022

GAIA INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOA DATA  

 MAILA   DBH 2 X      
1 ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK.GAITASUN MODUAN ADIERAZITA.

 
Chromebook-ak zer diren.1.

Interneta zer den ezagutzea.2.

Bilatzaile ezberdinak ezagutzea eta hauek erabiltzen duten bilaketa logikaren oinarriak ikustea.3.

Segurtasun informatikoa zer den ezagutzea.4.

Sare Sozialak zer diren eta erabilera egokiak.5.

Enkriptazioa zer den eta hauen erabilerak (QR eta Barra kodeak)6



 
 

2 EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

 1. ebaluazioa  2. ebaluazioa  3. ebaluazioa

 

 

 

 
 

 
 

 

3 IRAKAS PROZESUAN ERABILTZEN DEN METODOLOGIA

 
 

4 BALIABIDEAK

Enkriptazioa zer den eta hauen erabilerak (QR eta Barra kodeak) 6.

Programazioaren Oinarriak.7.

Android Sistementzat programa erraz bat egitea.8.

Kalkulu orrietan informazioa azaltzea eta eragiketa matematikoak lantzea.9.

Chromebook-ak zer dira1.

Interneta2.

Bilatzaileak3.

Segurtasun Informatikoa1.

Sare Sozialak2.

Enkriptazioa (QR eta Barra 

kodeak)

3.

Programazioaren oinarriak1.

Android Sistemarako programa 

sinple bat sortzea.

2.

Kalkulu horriak erabiltzen 

(Excel)

3.

Ikasleen maila kontuan izanda baliabide desberdinak erabiliko ditugu: ikasgaiaren azalpena, eskemak eta ariketak, ariketa 

osagarriak, gaia lantzeko fitxak. 

●

Ahoz eta laguntza digitalekin egiten diren aurkezpenak.●
Sarearen erabilera ikasleek beraien lanak bertan argitaratzeko.●
Pentsamendu logikoa garatzen duten jarduera eta jolasak.●
Taulak eta grafikoak irakurri eta aztertzea .●
Ikaslegoaren inguru pertsonalean ematen diren egoera esanguratsuak konpontzeko egin beharreko kalkuluak.●
Berrien erabilera ikertu eta eztabaidatu.●
Gaur egungo teknologia zientifikoaren aztertu eta interpretatu.●
Talde interaktiboak.●
Proiektuez baliatuz eginiko lana.●
Galdera esanguratsuen  planteamentua.●
Interneten erabilpena●
Informazio batu, sailkatu eta tratatzeko.●
Kanoi digitalaren erabilera: irakaslearen azalpenak, ikasleen aurkezpenak egiteko.●
Interneten erabilera sustatu erlazio pertsonaletan etea ikastetxeen arteko proiektu eta jardueratan, posta elektronikoa, txat, 

foroak..

●

Informatikarekin zerikusia duten edozein galdera klasean planteatzea denon artean honetaz berba egiteko.●

Irakasleak hainbat liburu eta internetetik ateratako informazioa erabiliz banatutako txostenak.●
Ordenagailu portatilak.●
Programa desberdinak●
Proiektorea azalpenak eta egindako lanak aurkezteko.●
Irakasleak egindako fitxak eta prestatutako ariketak.●
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TESTU LIBURUA: Ez dago ARGITALETXEA: 

5 EBALUAZIO- IRIZPIDEAK, ADIERAZLEAK 

EBALUATZEKO TEKNIKAK ETA TRESNAK, KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

 
Kalifikazio irizpideak:

 

 
Kalifikazio irizpideak:

Ebaluaketa jarraiko sisteman, helburuen lorpena irakaskuntza-hezkuntza prozesuaren amaieran neurtzen da. Halere, ikasturtearen 

hiru ebaluaketetan zehar egindako jarduerek eta frogek, aukera emango diote irakasleari helburu horien lorpenaren maila neurtzeko 

eta dagokion zenbakizko balioa atsekitzeko.

Horretarako, hurrengo kalifikazio irizpideak hartuko dira kontutan:

Ikus – entzunezko baliabideak.●
Ikasgela digitalean azaldutako bideo-tutorialak, jolasak, aurkezpenak…●

Chromebook-ak zer diren eta nola erabili daitezkeen jakitean.1.

Internetaren funtzionamendua, honek ematen dituen aukerak eta honen abantailak eta desabantailak.2.

Merkatuan dauden Bilatzaile ezberdinak ezagutzea eta hauen logikaren inguruan eztabaidatzea.3.

Segurtasun informatikoaren inguruan kontzeptu garrantzitsuenak ikustea, egunerokoan erabiltzen diren elementu digitalen 

erabilera egokia zein izango litzatekeen jakiteko.

4.

Gaur egun erabiltzen diren Sare Sozial garrantzitsuenak ezagutzea eta hauekin lan egitea.5.

Norberaren identitate digitala zer den ezagutzea eta honen garrantzia gaur egungo gizartean.6.

Sare sozialen erabilera desegokiak izan ditzaketen ondorio kaltegarriak.7.

Enkriptazioa zer den eta zertarako erabiltzen den.8.

Gaur egun erabiltzen diren enkriptazio kode ezagunak: Barra kodea eta QR kodea.9.

Enkriptazio kode berriak diseinatu.10.

Programazioaren logikaren oinarriak ezagutzea.11.

Android sistemarako programa sinple bat egitea.12.

Kalkulu orriak erabiltzen ikastea.13.

Kalkulu orrietan informazioa azaltzea eta datuen artean eragiketa matematikoak egiten ikastea.14.

Kalkulu orrien artean lan egitea eta datuen emaitzak grafiko eran aurkeztea.15.

Ebaluazio bakoitzean, zenbait idatzizko eta praktikazko frogak egingo dira, azken notan batazbesteko balioa izango 

dutenak (%80)

-



6 BERRESKURAPEN ETA INDARTZE SISTEMA 

 
Ebaluaketa bat gainditzeko 5 atera beharko da. 5 bat ateratzeko, ezinbestekoa da, atal bakoitzeko gutxienezko minimoak 

betetzea. Ebaluaketa bakoitzaren ostean, gainditu ez duten ikasleei irakasleak aparteko ariketa bildumak, azalpenak eta 

bestelako laguntza eskainiko dizkie.

 

 

 
 

 
 
 

dutenak (%80)

Ikasleen ohiturak, garbitasuna, ordena, Euskararen erabilera. (%10)-
Ikasleek gelan erakutsitako aditasuna, interesa, etxerako lanak etabar kontutan hartuko dira (%10)-

Unitateen berreskurapena. Atalen bat egoki sendotu barik gelditzen bada, jarduera batzuen bidez indartuko da.●
Ebaluazioaren berreskurapena. Lan, froga, jarduera edo ariketak berriro egin ahal izateko aukera izango du.●
Ikasturte osoaren berreskurapena. Ekainean ez-ohiko ebaluazioan ariketa bilduma baten bitartez izango da.●
Jarreren  berreskurapena. Jarrera egokia adierazi behar izango du hurrengo ebaluaketan zehar.●
Aurreko Ikasturteko berreskurapena: Lana eta froga izango du.●
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