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Argibideak:

- Balorazioa eta hobekuntza proposamenak bideragarriagoak izan daitezen, arloko konpetentzia orokorretara eta espezifikoetara mugatzen da balorazioa, baina

konpetentzia horien testuingurua aintzat hartzekoa da.

- Arloko konpetentzia orokorrak baloratzeko eta hobetzeko, Sarrerako testua aintzat hartzea komeni da.

- Arloko konpetentzia espezifikoak baloratzeko eta hobetzeko, Ikasketa edukiak eta bereziki Ebaluazio irizpideak aintzat hartzea komeni da.

- Inkesta hau erantzuteko egokienak Arloko irakasleak dira; bereziki DBHko irakasleak, baino ahal balitz oso egokia litzateke beste etapetako irakasleek ere parte

hartzea.

- Inkesta bakar batean jaso itzazue  irakasle guztien balorazioak eta hobetzeko proposamenak.

- Item-ak baloratzeko irizpidea, Hezkuntza xedeak eta Hezkuntza konpetentzia orokorrak lortzeko, item horrek duen (irizten den) eragina da. Autoreek egiten duten

balorazioa (garrantzia 1-2-3) norabide bat besterik ez da.

- X bat ipini hobesten den laukiaren barruan.

- Item bakoitza 1etik 5era baloratzen da:

1 = Hutsala; 2 = Garrantzi gutxikoa; 3 = Garrantzi ertaina; 4 = Garrantzi handikoa; 5 = Behar beharrezkoa.

- Inkestaren atal bakoitzaren bukaeran, hobetzeko proposamen zehatzak egiteko, irizten diren iruzkinak egiteko, eta inkesta erantzuteko erabilitako bidea adieraz-

teko, tokia dago.

1.- Eguneroko bizitzatik, matematikatik edo beste zientzia batzuetatik ateratako proble-

mak planteatzea eta ebaztea, bai taldean, bai banaka, hainbat estrategia aukera-

tuz eta erabiliz, ebazpen prozesua arrazoituz eta emaitzak egoera berrietan aplika-

tuz, gizarte inguruan arduraz jokatzeko.  

2.- Elementu matematikoak (zenbakiak, estatistika datuak, grafikoak, planoak, kal-

kuluak, irudiak, zoria…) identifikatzea, lotzea, deskribatzea eta irudikatzea, bai

gizarte mundukoak (albisteak, iritziak, iragarkiak…), bai zientzia mundukoak,

horiek dituzten funtzioak kritikoki aztertuz, jasotako mezuak eta informazioak

hobeto ulertzeko. 

3.- Adierazpen matematikoaren berezko baliabideak (zenbakiak, taulak, grafikoak, iru-

diak…) autonomiaz eta sormenez erabiltzea, baliabide teknologiko egokienak era-

biliz norberaren pentsamendua argi eta koherentziaz zehazteko.

4.- Objektuak, egoera matematikoak, konposizioak eta espazio konfigurazioak iru-

dikatzea eta deskribatzea, emandako informazio batetik eta inguruko informa-

zio batetik abiatuta, inguruko mundu fisikoa ulertzeko eta aztertzeko ezinbeste-

koak diren ezagutza geometrikoak aplikatuz eta horrekin lotura duten

problemak ebatziz.

5.- Zenbakizko eta aljebrako kalkuluak segurtasunez eta konfiantzaz egitea, egoera

bakoitzerako egokienak diren prozedurak erabiliz (ahozkoa, idatzia, kalkulagai-

lua…), eta estimazio zentzudunak egitea, eguneroko bizitzako egoerak interpreta-

tzeko eta balioesteko.

6.- Matematikoki arrazoitzea eta argudiatzea, norberaren argudioak eta justifikazio-

ak eginez, testuinguru matematikoetan emaitza eta ondorio berriak lortzeko auke-

ra izateko, bai eta beste pertsona batzuek emandako argudioak ulertzeko eta kri-

tikatzeko ere.
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1.- Mota askotako zenbakiak (arruntak, osoak, zatikizkoak, hamartarrak…) dituzten testuingu-

ruetatik hartutako informazioak kritikoki interpretatzea, lotzea eta erabiltzea, kasu bakoitzean

egokiena den zenbaki mota aukeratuta.

2.- Zenbakiekin (arruntak, osoak, arrazionalak edo irrazionalak) egindako oinarrizko eragiketen

emaitza ontzat hartzea eta kalkulatzea, erantzunak zehatza edo gutxi gorabeherakoa izan

behar duen erabakiz eta ziurtasunez kalkulatzeko modu egokiena aplikatuz (buruzkoa, arka-

tzez eta paperez egindako algoritmoak, kalkulagailua…).

3.- Problemak adierazteko hizkuntza aljebraikoa erraz ulertzeko moduan erabiltzea eta adieraz-

pen mota hori beste batzuekin lotzea: taulak, grafikoak, deskribatzaileak…

4.- Zenbakizko erlazioak eta ereduak irudikatzea, adierazpen aljebraiko bakunak proposatuz,

erabiliz eta manipulatuz.

5.- Problemak ekuazioen bidez ebazteko metodo analitikoa zentzuz erabiltzea eta lehen eta

bigarren mailako ekuazioak eta ekuazio sistemak ebazteko algoritmoak trebetasunez aplika-

tzea.

6.- Problemei eta problema ereduei ekiteko estrategiak autonomiaz eta zentzuz erabiltzea, ebaz-

pen prozesua behar bezala planifikatuz, argi eta ordenatuta garatuz eta nork bere gaitasune-

tan segurtasuna eta konfiantza erakutsiz.

7.- Tauletan, grafikoetan eta estatistika parametroetan oinarrituta, informazio estatistikoa inter-

pretatzea eta aurkeztea, bai eta oinarrizko estatistika parametroak kalkulatzea ere, kasu

bakoitzerako egokienak diren bitartekoak erabiliz (arkatza eta papera, kalkulagailua edo

ordenagailua). 

8.- Probabilitatearekin eta zoriarekin lotutako fenomenoak eta egoerak ezagutzea, horiekin lotu-

tako problemak ebatziz. 

9.- Ingurune sozialean eta  naturalean dauden irudi lauak eta gorputz geometrikoak zehaztasu-

nez eta trebetasunez identifikatzea, aztertzea, deskribatzea eta eraikitzea, eta horiekin lotu-

tako ezaugarri geometrikoak behar diren egoeretan erabiltzea.

10.- Hiru dimentsioko objektu bakunak bistaratzea eta irudikatzea, irudikapen lauak lortuz eta tre-

betasunez eta sormenez jokatuz.

11.- Zenbakizko proportzionaltasun erlazioak (mota guztietakoak) eta geometriako proportzional-

tasun erlazioak identifikatzea, eta erlazio horiek erabiltzen dituzten problemak ebaztea, erla-

zio horiekin lotutako problema ereduak bereziki nabarmenduz.

12.- Magnitudeak erabiltzera behartzen duten problemak ebaztea, bai taldean, bai banaka, unita-

teak magnitude ordena egokian erabiliz.

13.- Irudi eta gorputz geometrikoen luzerak, angeluak, azalerak eta bolumenak neurtzeko, tres-

nak, teknikak eta formulak erabiltzea.

14.- Hainbat motatan (ahoz, taulaz, grafikoki eta aljebraikoki) adierazitako erlazio funtzionalak

identifikatzea eta interpretatzea, adierazpen moten artean beharrezko transferentziak eginez.

15.- Erlazio funtzional bakunak (funtzio lineal koadratikoak, alderantzizkoak…) irudikatzea eta

aztertzea, arkatza eta papera ez ezik kalkulagailua eta ordenagailua ere erabiliz.

16.- Zenbakizko testuinguruetan eta testuinguru alfanumeriko eta geometrikoetan dedukziozko

eta indukziozko arrazoibideak aplikatzea.

17.- Matematikako jarduerarekin lotutako jokabideak sistematikoki ezagutzea, balioestea eta era-

biltzea; esate baterako, ordena, kontrastea, zehaztasuna, berrikuspen sistematikoa eta

emaitzen kritika.

18.- Taldeko lana balioestea eta talde lanean integratzea, mota askotako jarduerak egiteko; betie-

re, hori oinarri bada matematikako ikaskuntzarako, autoestimua indartzeko eta gure gizarte-

ak onartutako balio sozialetarako.

19.- Matematika Arloaren balorazioa oro har
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Matematika arloko konpetentzia espezifikoak hobetzeko  proposamen zehatzak

(Aipatzen ez diren eta garrantzizkoak irizten diren konpetentzia espezifikoak, hobetzeko beharra dutela irizten diren atalak…)

Oharra: orrialde honetan erantzuteko tokirik ez balego, erantsi orrialde gehiago.

Iruzkinak

(Emandako balorazioari buruzko arrazoien azalpena, proposamenak…)

Inkestak erantzuteko erabilitako bideak

(Parte hartu duten pertsonen kopurua, horien ezaugarriak, erantzunak adosteko erabili den bidea…)


