Matematika

Gaitasun digitala

GAITASUN DIGITALA
Arloa: MATEMATIKA
Gaia: GAITASUN DIGITALA
Maila: LH 3. ZIKLOA 2. MAILA

Saioak: 8/9

Proposamenaren testuingurua:
Gaur egungo Hezkuntzak, eskura dituen tresna guztiak erabili behar ditu
ikaslearen garapena lortzeko. Teknologia berriek ematen diguten aukera, ezinbestekoa
da bai garapen hori lortzeko, bai umeen behar eta interesei erantzuna emateko.
Ikasgai honetan interneten bidez erabili ahal ditugun errekurtsoen azterketa
egingo dugu: posta-kontuak, Google Docs, Wikiak, Glogster… bai alde teorikoa, bai
praktikoa kontuan izanik.
Alde teorikoa: aurkezpen batzuen bidez bakoitzaren posibilitateak eta
lehenengo pausoak ikusiko ditugu.
Alde praktikoa: ikasleek ariketa batzuk burutuko dituzte gelako lanak osatzeko
eta besteei ezagurazteko.

Landuko diren oinarrizko gaitasunak:
Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako
Gaitasuna

Prozesu osoan

Ikasten ikasteko gaitasuna

Prozesu osoan

Matematikarako gaitasuna

A.2-3,

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

A.2, A.4

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala
erabiltzeko gaitasuna

Prozesu osoan

Gizarterako eta herritartasunerako
Gaitasuna

A.1, A.4

Giza eta arte kulturarako gaitasuna

A.1, A.2, A.4

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako
Gaitasuna

A.1, A.2, A.3
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Helburu didaktikoak:
1. Posta kontu bat sortzeko gai izatea.
2. Mezuak bidali, jaso eta kudeatzeko gai izatea..
3. Posta-kontuaren datuen konfidel sekretupekotasuna baloratzea.
4. Informazioa dokumentu edo aurkezpen baten bidez adierazten jakitea.
5. Datuak taula baten bidez adierazten jakitea.
6. Informazioa testu, irudi eta bideoen bidez adierazten jakitea.
7. Interneten informazioa bilatzeko eta sailkatzeko gai izatea.
8. Interneteko arriskuak ezagutzea.
9. Gertaera baten errepikapenaren probabilitatea kalkulatzea.
10. Bere burua eta ikasgaian egindako aurrerapena baloratzeko gai izatea.
11. Talde lana egiten denean iritzia ematea eta informazioa bilatzeko edo
laguntza eskatzeko egin behar diren pausoak ematen jakitea.
12. Aplikazio informatiko errazak erabiltzerakoan autonomoa izatea.
Edukiak:
-

Posta-kontua:
ü
ü
ü
ü

-

Google Docs:
ü
ü
ü
ü

-

Dokumentuak.
Aurkezpenak.
Taulak.
Dokumentuak partekatu.

Wikia:
ü
ü
ü
ü

-

Mezuak bidali.
Mezuak jaso.
Mezuak kudeatu.
Kontaktuak kudeatu.

Editatze leihoa.
Bideoak.
Dokumentuak.
Beste tresna batzuk.

Glogster:
ü Glogster-ren tresnak.
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Jardueren sekuentziak:
a) Planifikazioa:

A.0

b) Burutzea:

A.1, A.2, A.3, A.4,

c) Aplikazioa:

A.4

Ebaluazioa:
-

Badaki posta-kontua sortzen.

-

Mezuak jaso, bidali eta kudeatzen ditu.

-

Dokumentu bat partekatzen du.

-

Informazioa dokumentu edo aurkezpen batean azaltzen du.

-

Datuak taula batean antolatzen ditu.

-

Informazioa testu, irudi eta bideoen bidez adierazten du.

-

Informazioa interneten bilatzen du.

-

Taldekoei eta irakasleari galdetzen die.

-

Informatika aplikazio errezekin autonomoa da.

-

Taldean iritzia ematen du.

-

Ekintzetan parte aktiboa hartzen du besteak errespetatzen.

-

Bere burua ebaluatzeko gai da.

-

Ikasi duena baloratzen du.

Tresnak:
ü Eguneroko behaketa.
ü Ekintzetan burutako fitxak.
ü Autoebaluazioak
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