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Sarera

Gida didaktiko honen asmoa gelan Egutegi Zientifiko honekin lan egiteko alterna-
tibak eta ideiak proposatzea da. Proposatutako jarduera guztiak hainbat adineta-
ra molda daitezke eta egutegiari etekin didaktiko hobea emateko irakasleek egoki 
irizten dizkien aldaketak egin ditzakete. Horrenbestez, proposatutako jarduerak soilik 
orientazio gisa ulertu behar dira, eta irakasle bakoitzak jakingo du, bere talde-gela-
rentzat onurarik handiena nola lortu.

Gai edo irakasgai guztiak beren azken orientazioaren arabera erabil badaitezke 
ere, zentzu handiagoa hartzen dute diziplinarteko lan gisa STEM (ingelesez «scien-
ce, technology, engineering and mathematics») gaien artean eta humanitateekin es-
tuago lotzen diren beste batzuen artean. Kultura zientifiko integrala sustatu nahi da 
jarrera  horren bidez, eta baita jakintzaren alor guztietara aplika daitekeen pentsa-
mendu kritikoa bultzatzea ere.
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1. JARDUERA

Superzientzia-akademia txartela

Helburuak:

• Ikasleei zientziaren historiako figura nabarmenak ezagutzera ematea.

• Zientziaren ikuspegi orokorra ematea pertsona askoren eta denbora luzean 
zehar egindako metatze-lan gisa.

• Zientziari eta zientziaren metodoei lotutako balioak sustatzea.

Edukiak:

• Pertsonaiaren/pertsonaien eta haren/haien momentu historikoari buruzko kontzep-
tuak eta oinarrizko elementuak.

• Informazioa bilatzeko metodoak bitarteko analogiko edo digitaletan.

• Zientzia aurrerabidean jarri duten profil pertsonal eta profesionalen barietatea ba-
lioestea, bereziki genero-ikuspegia kontuan hartuta.

Funtsezko konpetentziak:

Jarduerak funtsezko konpetentzia guztiak garatzea ahalbidetzen badu ere, bereziki 
eragingo du «konpetentzia sozial eta zibikoetan», «konpetentzia matematikoan eta 
zientzia eta teknologiako konpetentzietan» eta «ikasten ikasteko konpetentzian».

Denbora-antolaketa:

Gelako saio 1 edo 2 (50-120 minutu).
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Materialak:

Superzientzia-Akademia txartel fotokopiagarriak

Garapena:

Banaka edo binaka egin daiteke jarduera.

Beharrezkoak diren efemerideak aukeratuko ditu irakasleak (ikasle bakoitzarentzat 
bat, banakako lanaren kasuan) eta informazio eskematikoko fitxa beteko du. Ikaslea-
ren heldutasunaren eta haren bilaketa-gaitasunaren arabera, eremu batzuk zuriz ut-
ziko ditu irakasleak, bilaketa ikasleek berek egin dezaten.

Zuriz dagoen txartel bat eta informazio-fitxa bana banatuko zaio ikasle bakoitzari 
(edo bikote bakoitzari). Txartelaren eremu guztiak bete behar dituzte ikasleek.

Ondoren, plastifikatu egin daitezke etorkizuneko jardueretan erabiltzeko.

Zabalkuntza:

Egindako txartelak Memory txartel gisa erabil daitezke, bikote-joko ezagunean, edo 
gelako paretan edo ikastetxeko pasilloetan denbora-lerro bat egiteko ere baliaga-
rriak izan daitezke.

Ebaluazioa:

Bilatu beharreko informazioa aurkitzeko gaitasuna eta gogoratzen den lorpen edo 
aurkikuntza marrazki bidez gauzatzeko gaitasuna balioetsiko dira honako errubrika 
honekin:
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ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 25

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN
% 50

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 75

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 100

Irakasleak 
emandako fitxan 
bildutako informa-
zioa ematen du, 
baina ez da gai falta 
dena aurkitzeko, ezta 
laguntzarekin ere.

Irakasleak 
emandako fitxan 
bildutako informa-
zioa ematen du, eta 
gai da falta dena 
irakaslearen lagun-
tzarekin osatzeko.

Irakasleak 
emandako fitxan 
bildutako informazioa 
ematen du eta gai 
da falta dena bere 
kabuz edo ikaskideen
laguntzarekin 
osatzeko.

Irakasleak 
emandako fitxan 
bildutako informa-
zioa ematen du, falta 
den informazioa bere 
kabuz edo ikaski-
deen laguntzarekin 
aurkitzen du eta 
gaitasun gutxia-
goko beste batzuei 
laguntzen die zere-
gin hori betetzeko.

Irudikapen grafikoak 
ia ez du loturarik 
omendu nahi den 
pertsonarekin edo 
gertakariarekin.

Irudikapen grafi-
koan omendutako 
pertsona aurkezten 
du, baina oroitzen 
den gertakariari 
buruzko aipurik gabe.

Irudikapen grafikoan 
omendutako pertso-
na aurkezten du, eta 
oroitutako gertakaria-
ren erreferentziaren 
bat ere txertatzen du.

Omendutako
pertsonaren isla 
leiala da egindako 
irudikapen grafikoa.
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Irakaslearen fitxa (LHko 1. maila-3. maila)

Izen-deiturak:____________________________________________________________

Jaioteguna: _____________________________________________________________

Zenbat urte bizi izan zen? _________________________________________________

Emakumea/Gizona: _______________________________________________________

Aurkikuntza edo lan-arloa:_________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Izen-deiturak:

Jaioteguna:                             
Zenbat urte bizi izan zen?                    
Emakumea/Gizona: 
Aurkikuntza edo lan-arloa:

Superzientzia-akademia
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Irakaslearen fitxa  (LHko 4. maila-6. maila)

Izen-deiturak:____________________________________________________________

Jaioteguna: _________________________ Heriotzaren eguna: __________________

Emakumea/Gizona: _______________________________________________________

Zenbat urte bizi izan zen? _________________________________________________

Aurkikuntza edo lan-arloa/Espezialitatea: __________________________________

________________________________________________________________________

Biografia txikia (5-10 lerro): _______________________________________________
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Izen-deiturak:                                                                              

Jaioteguna:                                               Heriotzaren eguna:  

Zenbat urte bizi izan zen? 

Emakumea/Gizona: 

Herrialdea:

Aurkikuntza edo lan-arloa / espezialitatea:

Biografia txikia:

Superzientzia-akademia
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Irakaslearen fitxa (DBH)

Izen-deiturak:____________________________________________________________

Jaioteguna:  ______________________ Heriotzaren eguna:  ____________________

Zenbat urte bizi izan zen? __________________________________________________

Emakumea/Gizona _______________________________________________________

Herrialdea: ______________________________________________________________

Aurkikuntza edo lan-arloa/Espezialitatea:  __________________________________

________________________________________________________________________

Biografia txikia (5-10 lerro):  ______________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  
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Zein zientzialarirekin du lotura:____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Jasotako eta sortutako eraginak: __________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DBHko ikasleen kasuan interesgarria izan liteke irakasleak kasu bakoitzean 
informazio desberdina ematea. Adibidez, soilik izen osoa, edo aurkikuntza 
eta jaioteguna, eta abar.
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Izen-deiturak:
Emakumea/Gizona:   
Jaioteguna:                                           Heriotzaren eguna:                                 
Zenbat urte bizi izan zen?
Herrialdea: 
Aurkikuntza edo lan-arloa / espezialitatea:

Zein zientzialarirekin du lotura:

Jasotako eta sortutako eraginak:

Superzientzia-akademia
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2. JARDUERA

Denbora-lerroa
Helburuak:

• Jakintzaren sorkuntza denborari eta etengabeko eboluzioari lotutako ikus-
pegitik aurkeztea.

• Aurrerapen zientifikoen interpretazioa ikuspegi historiko eta ez-presentista-
tik bideratzea.

• Aurrerapen zientifikoei buruzko ikuspegi kritikoa bultzatzea.

Edukiak:

• Aurrerapen zientifiko teknikoak eta haien une historikoak.

• Emakume eta gizonen presentzia, jakintzaren hainbat alorretan eta une historiko 
desberdinetan.

• Aurrerapen zientifiko-tekniko eta matematikoek haiek garatu diren ingurune sozial 
eta zientifikoarekin duten lotura, beste aurrerapen batzuekin izandako interakzioa 
barne.

Funtsezko konpetentziak:

Jarduerak funtsezko konpetentzia guztiak garatzea ahalbidetzen badu ere, bereziki 
eragingo du «konpetentzia sozial eta zibikoetan», «konpetentzia matematikoan eta 
zientzia eta teknologiako konpetentzietan» eta «ikasten ikasteko konpetentzian».

Denbora-antolaketa:

Gelako 2 edo 3 saio (100-180 minutu).

Materialak:

Aplikazioa denbora-lerro digitalak egiteko1 edo horma-papera eta txartelak.

https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/
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Garapena:

Hainbat efemeride hautatuko dira. Orientazio didaktikoaren eta ikasleen helduta-
sunaren arabera, hautaketa hori irakasleak egin dezake edo gelaren esku utzi. Aldi 
jakin batera (hilabetea, hiruhilekoa...) ere muga daiteke eta ikasturtean zehar progre-
siboki zabaldu, edo une jakin batean aztertu, eta hala urte natural osoa bete.

Ikasle edo talde bakoitzak (lan kolaboratiboago bat hautatzen bada) dagozkion efe-
merideen fitxa bana egin beharko du. Irakasleak eskatutako informazioa bilduko du 
fitxa horrek edo gelakideek zehaztuko dute lankidetzan.

Denbora-lerroan dagozkien tokian kokatuko dira fisikoki edo birtualki, fitxa guztiak 
elkarrekin kontsultatu edo ikusi ahal izateko. 

Zabalkuntza:

Garai desberdinen testuinguru historikoarekin aberastu daiteke denbora-lerro hau; 
hala nola, muga historikoak markatzen dituzten gerra handiak, eta abar.

Eztabaida ere bultza daiteke une jakin batzuetan gertatzen den efemerideen metake-
tari edo efemeriderik ezari buruz, emakumeen presentzia handiagoari eta txikiagoari 
buruz, edo gertakari historiko horiek esparru geopoliko edo sozialean esanguratsuak 
diren beste batzuekiko duten loturari buruz.

Ebaluazioa:

Informazioa hautatzeko eta jakintza testuinguru historikoan integratzeko gaitasuna 
balioetsiko da, betiere honako errubrika honi jarraikiz:  
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ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 25

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN
% 50

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 75

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 100

Hautatutako 
informazioa 
ustekabekoa da 
edo oso oinarrizko 
izaera duena, eta 
ez dio erantzuten
banakako edo 
taldeko gogoeta-
prozesu bati.

Hautatutako
informazioa mi-
nimoa baina
esanguratsua 
da, eta azaleko
gogoeta-prozesu 
bati erantzuten dio.

Hautatutako
informazioa 
egokia da,
gogoeta-prozesu bati 
erantzuten dio baina 
literalki jaso da.

Hautatutako
informazioa egokia 
da, osoa da eta ez 
da gehiegizkoa,
gogoeta-prozesu
baten bidez
hautatu da eta 
informazioaren
berrelaborazio 
kritikoa jaso da.

Eztabaida historiko bati ekinez gero...

Efemerideen 
interpretazio
isolatua da eta ez da 
testuinguru histori-
koan integratzen.

Jakintza
historikoaren oso 
azaleko elementue-
tan oinarrituta egiten 
da interpretazioa.

Interpretazioa 
koherentea da 
ikuspegi historikotik 
aztertuta eta efeme-
ridea hobeto ulertzea 
ahalbidetzen du. 

Interpretazioa 
koherentea da
ikuspegi
historiko eta 
zientifiktotik 
aztertuta, modu 
konplexuan lot-
zen da beste ger-
takari historiko
batzuekin eta
bereziki, beste
aurrerapen
zientifiko-
tekniko batzuekin.
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3. JARDUERA

STEM alde guztietatik
Helburuak:

• Jakintzaren belaunaldia ikuspegi global eta geopolitiko-sozialetik
aurkeztea.

• Aurrerapen zientifikoen interpretazioa ikuspegi jakin batetik bideratzea, 
denboraren joanean aurkikuntzek duten ubikuitatea balioan jarriz.

• Aurrerapen zientifikoei buruzko ikuspegi kritikoa bultzatzea.

Edukiak:

• Aurrerapen zientifiko-teknikoak, haien ubikuitatea eta herri guztien prestakuntza 
zientifikoaren garrantzia.

• Herrialde eta nazio guztietako pertsonek lortutako garapen zientifiko-teknikoen 
presentzia, betiere informaziorako sarbidea badute (akademikoa edo informala).

• Aurrerapen zientifiko-tekniko eta matematikoek haiek garatzen diren ingurune 
sozial eta zientifikoarekin duten lotura

Funtsezko konpetentziak:

Jarduerak funtsezko konpetentzia guztiak garatzea ahalbidetzen badu ere, berezi-
ki eragingo du “konpetentzia sozial eta zibikoetan”, “konpetentzia matematikoan eta 
zientzia eta teknologiako konpetentzietan” eta “ikasten ikasteko konpetentzian”.

Denbora-antolaketa:

Gelako 2 edo 3 saio (100-180 minutu).

Materialak:

Mapa historiko edo garaikideak. Eskolarako Informazio Geografikoko Sistemaren bat 
erabil daiteke (SIG edo GIS ingelesezko laburduran)2 edo geruzak sortu mapa interak-
tiboren batean, adibidez  Google Maps-en.

https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/
https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/
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Garapena:

Hainbat efemeride hautatuko dira. Orientazio didaktikoaren eta ikasleen helduta-
sunaren arabera, hautaketa horiirakasleak egin dezake edo gelaren esku utzi. Aldi ja-
kin batera (hilabetea, hiruhilekoa...) ere muga daiteke eta ikasturtean zehar progresi-
boki zabaldu, edo une jakin batean aztertu, eta hala urte natural osoa bete.

Ikasle edo talde bakoitzak (lan kolaboratiboago bat hautatzen bada) dagozkion efe-
merideen fitxa bana egin beharko du. Irakasleak eskatutako informazioa bilduko du 
fitxa horrek edo talde-gelakideek zehaztuko dute lankidetzan.

Dagokien leku geografikoan kokatuko dira fisikoki edo birtualki fitxa guztiak elkarre-
kin kontsultatu edo ikusi ahal izateko.

Zabalkuntza:

Garai desberdinetan zehar muga izandako geografikoak markatzen dituzten geruzen 
bidez aberastu daiteke lankidetza-mapa hau.

Eztabaida ere bideratu daiteke leku edo eskualde jakin batzuetan gertatzen den efe-
merideen metaketari edo efemeriderik ezari buruz, emakumeen presentzia handia-
goari eta txikiagoari buruz, edo aurkikuntza horiek esparru geopoliko edo sozialean 
esanguratsuak diren beste batzuekin duten loturari buruz.

Aipatutako jarduera hau eta aurrekoa batera egin daitezke, eta horrela, ulermen mai-
lari, eztabaidari eta pentsamendu kritikoari buruzko maila handiagoa ahabidetu dai-
teke.

Ebaluazioa:

Informazioa hautatzeko eta jakintza testuinguru historikoan integratzeko gaitasuna 
balioetsiko da, betiere honako errubrika honi jarraikiz:
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ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
25%

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN
% 50

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 75

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
% 100

Hautatutako
informazioa uste-
kabekoa da edo oso 
oinarrizko izaera 
duena, eta ez dio 
erantzuten banakako 
edo taldeko 
gogoeta-prozesu
bati.

Hautatutako
informazioa
minimoa baina
esanguratsua da, 
eta azaleko
gogoeta-prozesu 
bati erantzuten dio.

Hautatutako
informazioa egokia 
da, gogoeta-prozesu 
bati erantzuten dio 
baina literalki jaso da.

Hautatutako
informazioa egokia 
da, osoa da eta ez 
da gehiegizkoa, 
gogoeta-prozesu
baten bidez
hautatu da eta
informazioaren 
berrelaborazio 
kritikoa bat jaso da.

                                    Oinarri geo-politiko sozialeko eztabaida bati ekinez gero…

Efemerideen
interpretazio
isolatua da eta 
ez da testuinguru 
geo-politiko-sozia-
lean integratzen.

Jakintza historiko 
eta geo-politiko 
sozialaren oso aza-
leko elementuetan 
oinarrituta egiten 
da interpretazioa.

Interpretazioa
koherentea da
ikuspegi historiko eta 
geo-politiko-sozia-
letik aztertuta, eta
efemeridea hobeto
ulertzea 
ahalbidetzen du. 

Interpretazioa
koherentea da
ikuspegi histori-
ko, politiko-sozial 
eta zientifikotik
aztertuta.
Modu konplexuan 
lotzen da beste 
gertakari historiko
batzuekin eta,
bereziki, beste
aurrerapen
zientifiko-tekniko
batzuekin.
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4. JARDUERA

Aurrerapen Zientifikoak Babesteko Nazioarteko
Erakundeko Denbora Agentea.
Helburuak:

• Aurrerapen zientifiko-teknikoak ikuspen integral eta kontestualizatu batetik 
aztertzea.

• Informazioa biltzeko eta ondoren informazio horren zabalkunde zientifiko-
teknikoa egiteko metodoak ezartzea.

• Jakin-minezko jarrera eta jarrera kritikoa bultzatzea prestakuntzaren bilake-
tan eta azalpenean.

Edukiak:

• Hautatutako edo omendutako pertsona ospetsuaren edo gertakizunaren elementu 
nabarmenak.

• Testu tipologiak: elkarrizketa, albistea, diskurtsoa...

• Informazioaren aurkezpen egiazko eta dibulgaziozkoa.

Funtsezko konpetentziak:

Jarduerak funtsezko konpetentzia guztiak garatzea ahalbidetzen badu ere, bereziki 
eragingo du «hizkuntza-komunikazioko konpetentzian», «konpetentzia sozial eta zi-
bikoetan», «konpetentzia digitalean» eta «ekimenaren inguruko lehia eta espiritu 
ekintzailearen konpetentzian».

Denbora-antolaketa:

Gelako 2 edo 3 saio (100-180 minutu).
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Materialak:

Baliabide analogiko edo digitalak (on-line edo off-line) informazioa bilatzeko.

Garapena:

Omendutako zenbait pertsona ospetsu hautatuko dituzte, bai irakasleek, bai ikasleek 
elkarrekin lankidetzan.
Ikasleak taldetan banatuko dira eta talde bakoitzak pertsonaia bat hartuko du bere 
kargura.
Ikasleen talde bakoitza Aurrerapen Zientifikoak Babesteko Nazioarteko Erakundeko 
denbora-agenteen talde bat izango da. Aurrerapen Zientifikoak Babesteko Nazioar-
teko Erakundeko denbora-agenteek denboran barrena bidaiatuko dute, aurrerapen 
zientifikoen memoria, haien interpretazioa zuzena eta errekonozimendua zainduz. 
Haien misioan, honako zeregin baten edo gehiagoren ardura hartu beharko dute:

• Erregistroak hauskorrak dira eta galdu egiten dira; horregatik, denbora-agenteek 
egunean mantentzen dute zientzialariengandik lortutako lehen eskuko informa-
zioa. Taldeak fikziozko elkarrizketa bat egin beharko dio esleitutako pertsonari eta 
emaitzak Top Public txosten batean gauzatu beharko ditu (dibulgatzeko lizentzia).

• Publiko orokorraren errekonozimendua garrantzitsua da, baina baita komunita-
te zientifiko-teknikoarena ere. Horretarako, esleitutako pertsonari dagokion sari 
ematea antolatu beharko dute, garai guztietako zientzialari, teknologo, ingeniari eta 
matematikari ospetsuenak bilduko dituen denborarteko ekitaldi batean. Balizko sa-
ri-ematerako diskurtsoa idatzi beharko dute, eta horretan omenduaren ibilbidea edo 
lorpena errekonozitu.

• Egitandi zientifiko baten handitasunak ez du bermatzen inor oroitua izango denik-; 
horregatik, Aurrerapen Zientifikoak Babesteko Nazioarteko Erakundeko denbo-
ra-agenteek beren zereginen artean izango dute prentsan, irratian, telebistan eta 
abar sartzea eta informazio-piezak egitea, publiko orokorrari ahaztuak izateko arris-
kua duten aurkikuntza edo pertsonak gogoraraziko dizkieten informazio-piezak egi-
tea, alegia. Aurrez ezarritako edo berak hautatutako formatu batean egingo du pieza 
horietako bat taldeak.

Jarduera hori egiteko beharrezkoa izango da ikasleek dokumentatze-prozesu sako-
na egitea. Ikasleak zenbat eta helduagoak izan orduan eta handiagoa izango da infor-
mazioaren bilaketan eta hautaketan, eta barneratutako jakintzaren «eszenaratzean» 
izango duten autonomia.
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Zabalkuntza:

Aurrerapen Zientifikoak Babesteko Nazioarteko Erakundeko denbora-agenteen pre-
misatik abiatuta, jarduera sortzaile ugari diseina ditzakete; hala nola iraganeko zient-
zialari bat egungo laborategi batera ekartzea, eta asmatzea zer iritzi eta elkarrizketa 
izango lituzkeen laborategi horietan gaur egun lan egiten duten pertsonekin.

Ebaluazioa:

Informazioa hautatzeko eta jakintza testuinguru historikoan integratzeko gaitasuna 
balioetsiko da, betiere honako errubrika honi jarraikiz:

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
25%

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
50%

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
75%

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
100%

Hautatutako 
informazioa 
ustekabekoa da 
edo oso oinarrizko 
izaera duena, eta 
ez dio erantzuten 
taldeko egiaztatze-, 
hautaketa- eta
gogoeta-prozesu
bati.

Hautatutako
informazioa minimoa 
baina esanguratsua 
da, eta taldeko
egiaztatze-,
hautaketa- eta 
gogoeta-prozesu 
bati erantzuten dio. 

Hautatutako
informazioa egokia 
da, gogoetazko hau-
taketa- eta egiaz-
tatze-prozesu bati 
erantzuten dio, baina 
literalki eta testuin-
guru historikoari 
egokitu gabe jaso da. 

Hautatutako
informazioa ego-
kia eta-, osoa da 
eta ez da gehiegi-
zkoa-. Gogoetazko 
egiaztatze-prozesu 
baten bidez hautatu 
da eta informa-
zioaren berreraikitze 
kritikoa jaso da, eta 
testuinguru histori-
koari jarraitu dio.

Eszenaratzea (testua, 
lokuzioa eta abar) 
garaikidea da, topiko 
historiko edo geogra-
fikoren bat izan ezik.

Eszenaratzea (tes-
tua, lokuzioa eta 
abar) funtsean 
garaikidea da, baina 
kontestualizazio-
rako lagungarria den 
elementu historiko 
edo geografikoaren 
bat ere txertatzen du. 

Eszenaratzea (testua, 
lokuzioa eta abar) 
testuinguru historiko-
rako egokia da eta ba-
liabide sinpleen bidez
gauzatutakoa. 

Eszenaratzea (testua, 
lokuzioa eta abar) 
testuinguru historiko 
eta geografikorako 
egokia da, baliabide 
sortzaileen sorta 
zabaldu egin da.
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5. JARDUERA

Posta Galaktikoa
Helburuak:

• Aurrerapen zientifiko-teknikoak ikuspen integral eta kontestualizatu batetik 
aztertzea.

• Informazioa biltzeko eta ondoren informazio horren zabalkunde zientifiko-
teknikoa egiteko metodoak ezartzea.

• Jakin-minezko jarrera eta jarrera kritikoa bultzatzea prestakuntzaren bilake-
tan eta azalpenean.

• Sormena sustatzea dibulgazioan.

Edukiak:

• Hautatutako edo omendutako pertsona ospetsuaren edo gertakizunaren elementu 
nabarmenak.

• Baliabide didaktiko eta dibulgaziozkoak jakintza zientifikoaren azalpenean (grafi-
koak, infografiak, eta abar).

Funtsezko konpetentziak:

Jarduerak funtsezko konpetentzia guztiak garatzea ahalbidetzen badu ere, bereziki 
eragingo du «hizkuntza-komunikazioko konpetentzian», «konpetentzia sozial eta zi-
bikoetan», «konpetentzia digitalean» eta «ekimenaren inguruko lehia eta espiritu 
ekintzailearen konpetentzian».

Denbora-antolaketa:

Gelako 2 edo 3 saio (100-180 minutu).

Materialak:

Baliabide analogiko edo digitalak (on-line edo off-line) informazioa bilatzeko.
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Garapena:

Omendutako zenbait pertsona edo gertaera ospetsu hautatuko dituzte, bai irakas-
leek, bai ikasleek elkarrekin lankidetzan.
Talde txikietan edo bikotetan banatuko da gela eta talde bakoitzak pertsona edo ger-
taera bat hartuko du bere kargura, edo pertsona edo gertaera bera landuko dute de-
nen artean, ikuspegi desberdinetatik aztertuta.

Ikasle talde bakoitza Posta Galaktikoa hedabideko erreportari taldea izango da, iza-
rrarteko transmedia plataformakoa, zeinaren zeregina EG (Eguzki Sistema) Sektoreko 
tokiko albisteen berri ematea den, ezagutzen den urruneneko sistema bateko sekto-
rearena, hain zuzen ere. EG Sektorean biztanleak dituen planeta txiki bat besterik ez 
dago, baina bertako aurrerapen zientifikoak funtsezkoak dira unibertso ezaguneko 
teoria eta teknologia garrantzitsuenetako batzuk garatzeko. Dena dela, teoria horiek 
garatu dituen arraza –giza arraza– nahiko berezia da, eta haientzat erraz ulertzeko 
modukoa dena ia zientzia-fikziozko ariketa da unibertsoan bizi diren gainerakoentzat. 
Tokiko erreportari gisa izango duten zeregina Lurreko Zientzia atala lantzea izango 
da; atal horretan, zenbait informazio-piezaren bidez (zehaztutako formatua edo haiek 
aukeratutakoa) Galaxiako Lurrekoa ez den gainerako edonori aurrerapen zientifikoak 
edo omendutako gertakari eta pertsonen garrantzia azalduko dizkiote...

Baina erne!, lurtar batentzat argi dagoena, ez dago hain argi sistemako beste edozein 
exoplanetako biztanle batentzat. Erabat argi dagoena ere azaldu egin beharko da.

Jarduera hori egiteko beharrezkoa izango da ikasleek dokumentatze-prozesu sako-
na egitea. Ikasleak zenbat eta helduagoak izan orduan eta handiagoa izango da infor-
mazioaren bilaketan eta hautaketan, eta barneratutako jakintzaren «eszenaratzean» 
izango duten autonomia.

Zabalkuntza:

Lehiaketa egingo da gelan, Posta Galaktikoaren azala zein informazio-piezak beteko 
duen zehazteko.

Ebaluazioa:

Informazioa hautatzeko eta jakintza testuinguru historikoan integratzeko gaitasuna
balioetsiko da, betiere honako errubrika honi jarraikiz:
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ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
25%

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
50%

ESLEITUTAKO
PUNTUAZIOAREN 
75%

ESLEITUTAKO 
PUNTUAZIOAREN 
100%

Hautatutako
informazioa
ustekabekoa da 
edo oso oinarrizko 
izaera duena, eta 
ez dio erantzuten 
taldeko egiaztatze-,
hautaketa- eta
gogoeta-prozesu
bati.

Hautatutako
informazioa minimoa 
baina esanguratsua 
da, eta taldeko
egiaztatze-,
hautaketa eta
gogoeta-prozesu
bati erantzuten dio. 

Hautatutako
informazioa
egokia da, gogoe-
tazko hautaketa- eta 
egiaztatze-prozesu 
bati erantzuten dio 
baina literalki eta 
planteatzen den
fikziozko
testuinguruari
egokitu gabe jaso da. 

Hautatutako
informazioa
egokia eta osoa da 
eta ez da gehiegi-
zkoa. Gogoetazko
egiaztatze-prozesu 
baten bidez hautatu 
da eta informa-
zioaren berreraikitze 
kritikoa jaso da eta 
planteatzen den 
fikziozko testuin-
guruari jarraitu dio.

Azalpenean
erabilitako baliabi-
deak desegokiak 
dira gehienbat, aldez 
aurreko elemen-
tuak collage bidez 
elkartuta baitaude.

Erabilitako
baliabideak, egokiak 
badira ere, berrerabi-
liak edo hainbat itu-
rritatik hartuak izan 
dira, baina inolako 
berreraikitzerik eta 
egokitzapenik gabe.

Erabilitako
baliabideek aldez 
aurretik dauden 
batzuk eta norbera-
ren elaboraziokoak 
diren beste batzuk 
tartekatzen dituzte. 

Erabilitako baliabi-
deak, egokiak eta 
bidezkoak dira, 
gehienbat norbera-
ren elaboraziokoak 
edo aldez aurretik 
zeuden beste 
batzuen 
egokitzapenetik 
eta moldapenetik 
eratorritakoak.
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6. BESTE JARDUERA BATZUK:

Planteatuko edozein jarduera gainerakoekin aberastu daiteke edo jarduera paralelo 
txikiekin, hala nola:

• Omenduaren garaian jada ezagutzen zen teoria zientifiko bat bilatzea eta 
ezagutzen ez zen beste bat, eta teorien inplikazioak komentatzea.

• Ikus-entzunezko baliabide bat lokalizatzea, ikustea eta komentatzea (bideoa, 
aurkezpena, eta abar) aukeratutako gaiari edo pertsonari buruz, modu indibi-
dualean edo taldeka.

• Omenduak egindako esperimenturen bat berregitea (esperimentu sinpleak 
badira).

• Omendutako pertsonaren aipamen ospetsu bat aurkitu eta gelan azaltzea 
(bidezkoa bada).

• Herrialde edo garai desberdinetako gutxienez 3 pertsona aurkitzea (edo 3 
emakume, ardatz gisa berdintasuna hartu nahi badugu), jakintzaren eremu be-
rean lan egiten dutenak.

• Omendutako pertsona superheroi bat bezala imajinatzea. Premisa horretatik 
abiatuta, gelan lehiaketa bat egitea superheroiaren artxietsaia edo superbi-
laua izango litzatekeena diseinatzeko. Artxietsai edo superbilau haren aurka 
arituko litzateke superheroia, bere abenturak kontatuko lituzkeen balizko ko-
miki batean. 
Bonusa: Komiki txiki bat egitea abenturekin.
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