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Laburpena 
Esku artean daukazun txostena Master Bukaerako Lan (MBL) bat da; Bigarren 
Hezkuntzako Irakasletzako Master Unibertsitarioaren Bukaerako Lana, alegia.  
Ikasturtean ikasitakoari amaiera emateko, MBL honek DBH 2. mailako funtzioen 
unitatea ikasteko modu ezberdinen aurrean ikaslearen erantzuna zein izanen den 
aztertzea du helburu nagusi.  Txosten honek azaldu egiten du zein izan den 
esperimentuaren diseinua, lagina emaitzak e.a. baina horretarako aldez aurretik eginiko 
analisia ere aztertu egiten da. Aurrekoa dela eta, lana bi ataletan antolatu da. 
Lehenengoan, curriculumaren eta testu-liburuen luzetarako azterketa egiten da Lehen 
Hezkuntzako hirugarren zikloan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan, 
zehazturiko gaiaren inguruan. Bigarrenean, berriz, funtzioei buruzko ikasketa prozesu 
bat proposatzen da, eta proposamen hori DBH 2. ikasmailari dagokion ikasgela batean 
ezarri da, Masterreko Practicum II irakasgaiaren baitan. Esperimentazio horretatik lortu 
diren emaitzak ad hoc diseinaturiko galdetegi batean oinarritzen dira, kontuan hartuz, 
halaber, baldintzapen instituzionalak. Sintesia, zenbait ondorio eta erantzun gabe gelditu 
diren zenbait galdera borobildu eta itxiko dute lana. 
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Funtzioen ikaskuntza prozesu bat puzzle metodologiaren bidez DBH2n 

Abstract 
This final Master's degree Work aims to study the learning process of 
mathematical functions in second grade of high school. This work is not merely a 
research dossier, furthermore, it is a memory report of all those things learned during 
the academic year. The work is structured in two parts. In the first one, there is a 
longitudinal study of the curriculum and the textbooks in the third cycle of Primary, 
Secondary Education and Baccalaureate, in relation to the indicated topic. The second 
part suggests a process of study on functions, which has been launched in a 
classroom of second grade of high school in the framework of Practicum II of the 
Master. The results obtained from this experimentation are based on an ad hoc 
questionnaire, also taking into account institutional constraints. The work 
concludes with a synthesis, conclusions and open questions. 

Resumen 
Este trabajo es un Trabajo de Fin de Máster (TFM), exactamente, del Máster 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria en la especialidad de 
Matemáticas. Tiene como finalidad investigar el proceso de aprendizaje de las funciones 
matemáticas en una clase de alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria, pero 
además, este trabajo es también una memoria de todo lo aprendido durante el curso 
académico. Para facilitar su comprensión, este TFM ha sido dividido en dos partes. En 
la primera se analizan los contenidos y cómo evaluarlos tal y como se presenta nen el 
currículo oficial de enseñanzas. En la segunda, se detalla cómo es el 
experimento propuesto, la muestra los resultados etc.: Es decir, La primera parte esta 
compuesta por el análisis a priori, mientras que la segunda está dirigida a 
analizar los datos a posteriori. Como cierre del trabajo se expondrán la síntesis, 
las conclusiones y las preguntas sin responder que hayan podido quedar. 
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Sarrera orokorra 
Master Bukaerako Lan honek DBH 2. mailako funtzioen unitatea 
ikasteko modu ezberdinen aurrean ikaslearen erantzuna zein izanen 
den aztertzea du helburu nagusi.   

Lana bi ataletan antolatu da. Lehenengoan, curriculumaren eta testu-
liburuen luzetarako azterketa egiten da Lehen Hezkuntzako hirugarren 
zikloan, DBHn eta Batxilergoan, zehazturiko gaiaren inguruan.  
Bigarrenean, funtzioei buruzko ikasketa prozesu bat proposatzen da, 
eta proposamen hori DBH 2. ikasmailari dagokion ikasgela batean 
ezarri da, Masterreko Practicum II irakasgaiaren baitan. 
Esperimentazio horretatik lortu diren emaitzak ad hoc diseinaturiko 
galdetegi batean oinarritzen dira, kontuan hartuz, halaber, baldintzapen 
instituzionalak. 
Lanaren amaieran, aurkeztu egiten dira sintesia, zenbait ondorio eta 
erantzun gabe gelditu diren zenbait galdera. 
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Master Bukaerako Lanaren lehenengo zati honetan, aztertu egiten 
da funtzioen gaiari zer nolako tratamendua egiten zaion 
curriculumean eta testu-liburuetan Lehen Hezkuntzako hirugarren 
zikloan, DBHn eta Batxilergoan. 

Analisia lau kapitulutan banatzen da. Lehenengo eta bigarren 
kapituluetan, taula-formatuan aurkezten dira indarrean dagoen 
curriculumeko edukiak eta ebaluazio irizpideak, ikasmailen arabera. 
Hirugarrenean, DBHko testu-liburuetan azaltzen diren jardueren 
adibideak aurkezten dira (ariketak, problemak, galderak eta 
egoerak), DBH 2. Ikasmaila aurreko bi ikasturteetako eta hurrengo 
bi ikasturteetako jarduerak, alegia. 
Behin bi iturri horietako (curriculuma eta testu-liburuak) edukiak 
konparatu ostean, analisi horren ondorioak laugarren kapituluan 
aurkezten dira. Hemen, helburua izango da esku-liburuek indarrean 
dagoen curriculumarekiko duten koherentzia baloratzea, eta 
nabarmendu egingo dira analisirako gaia den ezagutza 
matematikoak horietan dituen ausentziak eta presentziak. 
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1 Kapitulua: Funtzioak indarrean dagoen curriculumean 
 
Kapitulu guztietan lehen honek kontestuan sartzen lagunduko du eta gaur egun 
indarrean dagoen curriculumean agertzen diren funtzioen gaiari buruzko, edota, 
funtzioen gaiarekin hertsiki loturiko edukien zerrendatzea eginen da. 
 Lehen kapitulu hau hiru azpiataletan banatu egin da: Lehen Hezkuntzako 
edukiak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edukiak eta, azkenik, Batxilergoko 
edukiak. 
  
1.1- Lehen hezkuntzako edukiak  
  

Lehen Hezkuntzako (LH) curriculumak (NG, 2014) zehaztu egiten ditu 
hirugarren zikloan ikasleek landu beharreko eduki matematikoak. Lan honen eremua 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) den arren, LHko eduki horien analisi bat 
egitea interesgarria da, laburrean besterik ez bada ere, eduki horiek determinatzen 
dutelako DBHko lehenengo mailan ikasle batek izango dituen aurre ezagutzak. 

Azterketaren asmoa funtzioen ataleko edukiak aztertzea den arren, maiz ikusiko 
da ezinbestekoa dela, baita ere, eduki horiei loturiko zenbakizko edukiak eta eduki 
aljebraikoak aipatzea, zenbaitetan estuki loturik agertzen direlako eduki funtzionalak eta 
horien manipulazio aljebraikoa. 

LHko 5. ikasmailan, eduki funtzionalak aldagai estatistikoen eta ausazko 
prozesuen adierazpen grafikoei hertsiki loturik agertzen dira. Ikasleek datu kualitatiboak 
eta kuantitatiboak bildu eta sailkatzen dituzte maiztasun tauletan, eta barra-diagrama eta 
sektore-diagrama errazak eraiki eta interpretatu behar dituzte. Barra-diagrametan, ardatz 
cartesiarren hasierako erabilera bat egiten da, eta sarrera hori baliagarria izango da 
etorkizunean, bi aldagai nahasten dituzten funtzioen adierazpenak egiteko. 

Bi aldagairen arteko harreman funtzionalak aztertzeko, geometriak ematen du 
testuinguru naturala. Lehenengo eta behin, irudi geometriko lauen eta espazioko formek 
dituzten elementuen izendatzea identifikatzea lantzen da, esate baterako, 
zirkunferentziaren elementurena: zentroa, erradioa, diametroa, korda, arkua, tangentea 
eta zirkulu-sektorea. Behin identifikazioa landurik, elementu horiek dituzten 
mendekotasunen analisia eta sailkapena lantzen dira da: adibidez, behin poligonoak 
identifikatu eta izendatu ostean, horien sailkapena egiten da aldeen kopuruaren arabera, 
paralelismoaren arabera, angeluen arabera, ahurtasun eta ganbiltasunaren arabera, e.a. 

Aurrerago, erlazio horien arteko loturek, perimetroaren eta azaleraren analisia 
eta kalkulua ekarriko dute, non zenbakizko adierazpenak eta adierazpen aljebraikoak 
agertuko diren. Zenbakizko izaera eta izaera aljebraikoa duten eduki geometriko horiek 
lotura dute adierazpen funtzionalekin, esate baterako, espazioaren oinarrizko 
irudikapenak egitearekin, eskalen bidez eta grafiko errazen bidez. Testuinguru horretan, 
koordenatu cartesiarren sistema erabiltzen da, baita ere, mugimenduen deskribapena 
egiteko. 

Ardatza cartesiarrak erabiltzen diren aldiro, erabilitako unitateak adierazi behar 
dira, eta eduki horiek lotura dute, honenbestez, neurriarekin ere, batez ere. Neurtuko 
diren magnitudeak, oro har, luzera, azalera eta denbora izango dira, eta honela, sistema 
metriko hamartarra landu beharko da, eta baita sistema hirurogeitarra ere. 

Bai taula eta grafikoak egiterako orduan, nola irudi geometrikoen analisia 
egiterako orduan ere, ezinbestekoa da zenbakien arteko ohiko eragiketak egitea, eremu 
naturalean, zatikiekin edota zenbaki hamartarrekin. Honela, testuinguru funtzionalean, 
aztertu behar izaten dira zenbaki arrazional eta hamartarren arteko loturak eta horien 
propietateak, hurbiltzeak eta borobiltzeak, eragiketak, e.a. Barra diagramen 
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adierazpenetan, zenbakien ordena lantzeko testuinguru bat aurkituko dugu, eta sektore 
diagramak eraikitzerako orduan, berriz, ehunekoak eta horien propietateak aztertzeko 
testuingurua izango dugu. 

Arestian aipatu bezala, LHko 6. ikasmailan ere, eduki funtzionalak aldagai 
estatistikoen eta ausazko prozesuen adierazpen grafikoei hertsiki loturik agertzen dira. 
Datu kuantitatiboak eta kualitatiboak bildu eta sailkatzen dituzte maiztasun tauletan, eta 
barra-diagrama, eta sektore-diagrama errazak eraiki eta interpretatu behar dituzte 
ikasmaila honetan ere diagrama poligonalak ez beste. Gainera, ikasmaila honetan eta 
lehenengo aldiz moda agertzen da, nolabait, funtzioen maximoekin guztiz 
erlazionaturiko kontzeptua. 

Geometriaren esparruari dagokionez, espazioaren oinarrizko irudikapena, eskala 
eta grafiko errazak interpretatzeak uztartu ditzake geometria eta aurreko ildoa. 
Ikasmaila honetan elementu geometriko gehiago agertzen dira, baina, elementuen 
harreman funtzionalaz haratago, elementuen arteko menpekotasunak agertuko dira 
inplizituki, hala nola, prisma, piramidea, zilindroa eta konoaren azalera eta bolumenak 
kalkulatzeak, nahiz eta inplizituki izanda ere, parametroak erlazionatuko dituzten 
funtzioak erabiltzea inplikatzen du. Hortaz, berriro ere, erlazio horien arteko loturek, 
azaleren zein bolumenaren analisia eta kalkulua dakarte, eta ondorioz, zenbakizko 
adierazpenak eta paramatroz osaturiko adierazpen aljebraikoak. 

Geometriaren alorrean simetria ere landuko da, etorkizunean funtzioen 
esparruan aztergai izanen den funtzioen ezaugarri dena. 

Curriculumean lehenengo aldiz koordenatu cartesiarren sistema agertzen da 
esplizituki, eta ondorioz, ardatzen unitateak adierazi beharko dira, beraz, neurrien 
erabilera funtzioen irudikapenarekin hertsiki loturiko alorra izanen da. Ikasmaila 
honetan neurtuko diren magnitudeak, oro har, luzera eta bolumena izango dira, eta 
honela, sistema metriko hamartarra errepasatuko da. 

Gainera, proportzioa eta funtzio linealekin erlazioa duen gaia ematen da neurrien 
alor honetan: moneta sistema. Moneta sistema baliokidetasunak, eragiketak eta 
kanbioak aplikatuz erabiltzea dute eduki eta etorkizunean funtzio linealak ulertzen 
lagunduko du. 

Aurreko guztien analisia egiterako orduan ere, ezinbestekoa da zenbakien arteko 
ohiko eragiketak egitea, eremu naturalean, zatikiekin edota zenbaki hamartarrekin. 
Honela, testuinguru funtzionalean, aztertu behar izaten dira zenbaki arrazional eta 
hamartarren arteko loturak eta horien propietateak, hurbiltzeak eta borobiltzeak, 
eragiketak, e.a. Garrantzitsua da zifren balio posizionala, ostean, ardatz cartesiarrean 
zenbakiak egoki kokatu ahal izateko. 

Laburpen moduan 1. taulan bildu dira LHko hirugarren zikloari dagozkien 
aipatutako edukiak. 
  
1.2- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edukiak 
 

 Hurrengo atal honetan zehar DBHko edukiak aztertuko dira (NG, 2007) eta 
aurreko atalean bezala bi ziklotan banatu dira lau ikasturteak; lehen zikloa eta bigarren 
zikloa. Lehen zikloak 1. eta 2. ikasmailak hartzen ditu barne, bigarrenak, berriz, 3. eta 4. 
ikasmailak.  
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ADIERAZLEA 3. zikloa 
A1 Grafikoak 4. MULTZOA. GEOMETRIA. 

 -Kokapena planoan eta espazioan. 
 -Zuzenen eta zirkunferentzien arteko posizio erlatiboak. 
 -Espazioaren oinarrizko irudikapena, eskala eta grafiko errazak. 
 -Erregulartasunak eta simetriak: erregulartasunak ezagutzea eta, zehazki, ardatz eta ispilu motako 
simetriak. 
  
5. MULTZOA. ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA. 
 -Estatistikako grafiko eta parametroak. 
 -Intuizioz zentralizazio neurriekin hastea: batez besteko aritmetikoa eta moda. 
 -Grafiko errazak interpretatzea: barra-diagramak, poligonalak eta sektorialak. 
 -Estatistikako grafikoen bidez aurkezten diren informazioen azterketa. 

A2 Espazio 
cartesiarra 

3. MULTZOA. NEURRIAK. 
 -Sistema metriko hamartarreko unitateak. 
 -Luzera, edukiera, pisua. 
 -Magnitude bereko neurriak konparatu eta ordenatzea. 
  
4. MULTZOA. GEOMETRIA. 
 -Koordenatu cartesiarren sistema. Kokapenen eta mugimenduen deskribapena. 

A3 Funtzioak 3. MULTZOA. NEURRIAK. 
 -Sistema metriko hamartarreko bolumen unitateak. 
 -Moneta sistema. Moneta sistema baliokidetasunak, eragiketak eta kanbioak aplikatuz erabiltzea. 

A4 Idazkera 
aljebraikoa 

2. MULTZOA. ZENBAKIAK ETA ALJEBRA. 
 -Eragiketen propietateak eta haien arteko erlazioak zenbaki arruntak erabiliz. 
 -Portzentajeak. Zatiak portzentajeak erabiliz adieraztea. 
 -Algoritmoen automatizazioa. 
 -Kalkuluak buruz egiteko estrategiak landu eta erabiltzea. 
 -Kalkulua: Batuketaren, kenketaren, biderketaren eta zatiketaren algoritmo estandarrak erabiltzea. 
Algoritmoen automatizazioa. Batuketa moduan eta batuketa-biderketa moduan deskonposatzea. 

A5 Zenbaki zuzena 2. MULTZOA. ZENBAKIAK ETA ALJEBRA. 
 -Zenbaki osoak, hamartarrak eta zatikiak: Zenbakizko ordena. Zenbakien konparazioa. 
 -Zenbaki-sistema hamartarra: zifren balio posizionala, hamarrekoak, ehunekoak, etab. 
 -Zatikiaren eta zenbaki hamartarraren arteko erlazioa, zatikiak ordenatzeko aplikatzea. 
 -Hainbat motatako zenbaki multzoak ordenatzea. 
 -Zenbaki positiboak eta negatiboak. 

1. taula: Lehen Hezkuntzako edukiak. 
 

Curriculumean esplizituki ‘funtzioak eta grafikak’ multzoa agertzen den lehen 
ikasmaila da DBHko lehen hau. Baina, multzo hau ez da funtzioen gaiari heltzen dion 
bakarra zeren eta zeharkako eduki anitz aurki daitezke geometria, zenbakiak eta aljebra 
bezalako multzootan. Aipatu beharrekoa da oraingoan estatistika eta probabilitatea 
eduki multzoa funtzioekin izan zezakeen erlazioa galdu duela, aurreko atalean ez 
bezala, oraingoan, funtzioen inguruko eduki multzoa banandu baitute. 

Alabaina, has gaitezen funtzioak eta grafikak eduki multzoa aztertzen. Honen 
arabera, datuak balio-tauletan antolatu beharko dituzte ikasleek, gerora, balio-taula 
aztertu ondoren, zuzeneko proportzionaltasun erlazioak identifikatzeko eta magnitudeak 
zuzenki proportzionalak ez diren kasuetan, kontradibideak erabiltzeko. Eguneroko 
egoeretan mendekotasun harremanak identifikatu eta hitzez adierazi beharko dituzte ere.  

Geometria eduki multzo eta funtzioen eduki multzoen arteko zubi izanen da 
plano cartesiarra. Koordenatu cartesiarrak erabiltzen ikasten hasten dira nerabeak. 
Ardatz koordenatuen sisteman puntuak irudikatu beharko dituzte eta baita puntuak 
identifikatu beren koordenatuetatik abiatuta ere. Zer esanik ez, plano cartesiarra zein 
ardatz cartesiarrak hertsiki loturik daudela zuzenen propietateekin; paralelotasuna eta 
perpendikulartasuna, alegia.  

Hortaz, hurrengoak izanen dira geometria multzotik eman beharreko eta 
funtzioen gaiarekin erlazioa duten eduki sorta. Lehenik eta behin irudi lauen simetria; 
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irudien simetria hautemateak funtzioen simetria hautematera eramanen du. Bigarrenik, 
formulen bidez azalerak estimatzea. Formulak baliatzea … Eta hirugarrenik mundu 
fisikoko egoerak, formak, propietateak eta egiturak zehaztasunez deskribatzeko 
terminologia egokia erabili beharko dute, ondorioz, funtzioen deskribapenerako 
hizkuntzan trebatuko dira ikasleak. 

Alor aljebraikoari dagokionez, ezezagunak diren zenbakiak eta zehaztu gabeko 
zenbakiak sinbolizatzeko letrak erabiliko dira, beraz, aldagai kontzeptua lantzen da 
inplizituki. Eguneroko hizkuntzako adierazpenak hizkuntza aljebraikora itzuli zein 
aurkako bidea egin beharko dute ikasleek eta formula sinpleetan zenbakizko balioak 
lortu beharko dituztenez, espresio aljebraikoen interpretazioa landuko dute. 

Bukatzeko, zenbaki edukien multzoan ere hainbat eduki agertzen dira funtzioen 
alorrarekin erlaziona daitezkeenak, eta hauen artean adibiderik nabarienak zenbaki 
negatiboak ezagutzea eta eragiketen hierarkia dira. Parentesien erabilera egokia 
funtsezkoa izanen da funtzioekin ibiltzean. Garrantzia edukiko dute zenbaki 
hamartarrek ere. Zatikien eta hamartarren arteko erlazioak ardatz cartesiarraren erabilera 
egokia ahalbidetuko du. 

Bukatzeko, aipatu beharrekoa da ‘guztientzako edukiak’ delako multzoan tresna 
teknologikoak erabiltzea aipatzen dela, eta lan honekin erlazioa dauka GeoGebra 
plataforma erabili baita unitatean zehar. 

Lehen zikloko bigarren ikasmaila honetarako ere ‘funtzioak eta grafikoak’ 
delako eduki multzoan banandu da. Oraingoan, datu bilketa ez beste grafiken analisian 
oinarritzen dira edukiak. Sakonago aztertzen dira grafikak eta funtzioen analisira joko 
duten edukiak emanen dira, etorkizuneko funtzioen analisiari begira. 

Grafikoki aurkeztutako fenomenoen deskripzio lokala eta orokorra egitea 
bilatzen da. Azterketa grafikoaren ekarpenak egoera bat aztertzeko; hazkundea eta 
beherapena, alegia, zein jarraitutasuna eta etena ikasi beharreko edukiak dira. 
Ardatzekiko ebakiguneak zein maximo eta minimo erlatiboak ere curriculumak 
ezarritako edukiak dira. Ikusten den moduan funtzioen eta grafikoen deskribapen 
kualitatiboari heldu nahi dioten edukiak dira. 

Bestetik, aurreko urteetan emandako edukiak ere berreskuratzen dira, hala nola, 
taulak eta datu bilketa, non, oraingoan adierazpen aljebraiko sinpleetatik datuak lortzea 
eskatzen zaion ikasleari. Gainera, zuzenki edo alderantziz proportzionalak diren bi 
magnituderen arteko erlazioa ulertu beharko du ikasleak haien balio-taularen eta 
grafikoaren analisiaren bidez. Beraz, proportzionaltasunari lotuz, proportzionaltasun-
konstantea interpretatu eta benetako egoerei aplikatzea eskatzen da. 

Funtzioen barne kalkulagailu-grafikoen eta ordenagailu-programen erabilera ere 
aurki daiteke, ikasleek grafikoak egin eta interpreta dezaten. Baina, azken hau 
guztientzako edukietan barne ere aurki daiteke. 

Aljebrari dagokionez funtzioen esparrutik hurbil geratzen da. Ikasmaila 
honetarako eduki aljebraikoak lehenengo mailako ekuazioak ebaztera bideratu dira. 
Lehenik, ikasleek adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa nola lortu eta 
ekuazioen eta beren soluzioen esanahia ikasi behar dute ondoren problemak ebazteko 
erabiltzeko. 

Geometrian ere aurki daitezke aurrekoekin erlazionatutako edukiak: adibidez, 
segmentuen proportzionaltasuna edota eskala-faktorea. Irudien arteko erlazioak 
egiaztatzeko, Thales dela medio, proportzionaltasun konstantea agertzen da berriro eta 
funtzioen esangura ulertzeko lagungarri suerta daiteke. Ordea, bolumenak kalkulatzea, 
parametroekin edota aldagai anitzeko funtzioekin lotzen du geometria.   
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Aurreko urtean izan bezala, oraingoan ere estatistika eta probabilitatea funtzioen 
esparrutik aldentzen da, datu bilketan eta grafiken interpretazioan soilik aurki daiteke 
funtzio esparruarekin lotura. 

Bigarren taulan ikus daitekeen moduan funtzioekin zerikusia duten edukiak 
bildu dira (Ikusi 2. taula). 
  
ADIERAZLEA 1.  2. 
A1 Grafikoak 4. multzoa. Geometria 

– Planoan irudi geometrikoak deskribatzeko oinarrizko 
elementuak. Mundu fisikoko egoerak, formak, 
propietateak eta egiturak zehaztasunez deskribatzeko 
terminologia egokia erabiltzea. 
  
5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Taulan aurkeztu edo grafikoan irudikatutako 
informazioen interpretazio puntuala eta orokorra. 

5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Grafikoki aurkeztutako fenomenoen deskripzio 
lokala eta orokorra. 
– Azterketa grafikoaren ekarpenak egoera bat 
aztertzeko: hazkundea eta beherapena. 
Jarraitutasuna eta etena. Ardatzekiko 
ebakiguneak. Maximo eta minimo erlatiboak. 
– Balio-taula, enuntziatu edo adierazpen 
aljebraiko sinple batetik abiatuta, egoera bat 
grafikoki irudikatzea. 

A2 Espazio 
cartesiarra 

4. multzoa. Geometria 
– Planoko irudien propietateak eta erlazioak aztertzea: 
paralelotasuna eta perpendikulartasuna.. 
  
5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Koordenatu cartesiarrak. Ardatz koordenatuen sisteman 
puntuak irudikatzea. Puntuak identifikatzea beren 
koordenatuetatik abiatuta. 

5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Kalkulagailu grafikoak eta ordenagailu-
programak erabiltzea grafikoak egin eta 
interpretatzeko. 

A3 Funtzioak 4. multzoa. Geometria 
– Irudi lauen simetria. Naturan eta eraikuntzetan simetria 
hautematea. 

3. multzoa. Aljebra 
– Lehen mailako ekuazioak ebaztea.  
  
5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Grafikoki aurkeztutako fenomenoen deskripzio 
lokala eta orokorra. 
– Azterketa grafikoaren ekarpenak egoera bat 
aztertzeko: hazkundea eta beherapena. 
Jarraitutasuna eta etena. Ardatzekiko 
ebakiguneak. Maximo eta minimo erlatiboak. 

A4 Idazkera 
aljebraikoa 

3. multzoa. Aljebra 
– Letrak erabiltzea hasiera batean ezezagunak diren 
zenbakiak eta zehaztu gabeko zenbakiak sinbolizatzeko. 
– Eguneroko hizkuntzako adierazpenak hizkuntza 
aljebraikora itzultzea eta alderantziz. 
– Formula sinpleetan zenbakizko balioak lortzea. 

3. multzoa. Aljebra 
– Propietateak orokortu eta erlazioak 
sinbolizatzeko hizkuntza aljebraikoa. Pautak eta 
erregulartasunak behatu ondoren formula eta 
termino orokorrak lortzea. 
– Adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa 
nola lortu. 
– Lehen mailako ekuazioak ebaztea.  
  
4. multzoa. Geometria 

– Gorputz geometrikoen bolumenak. 

A5 Zenbaki 
zuzena 

2. multzoa. Zenbakiak 
– Zenbaki negatiboen beharra, egoerak eta aldaketak 
adierazteko. 
– Zenbaki osoen bidezko eragiketen esanahia eta 
erabilerak. 
– Zenbaki hamartarrak. Zatikien eta hamartarren arteko 
erlazioak. 

2. multzoa. Zenbakiak 
– Berbidura perfektuak. Erro karratuak. Erro 
hurbilduak estimatu eta lortzea. 

2. taula: DBHko lehenengo zikloko edukiak. 
 

DBHko bigarren zikloko lehen ikasmaila honetan ere ‘funtzioak eta grafikoak’ 
delako eduki multzoa agertzen da. Edukien multzoa aztertuz aurki daiteke orokorrean bi 
motako edukitan bana daitezkela: grafiken deskripzio kualitatiboen ingurukoak eta 
funtzioen aljebran sakontzen dutenak. 
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Lehen multzoari jarraiki, ikasleek eguneroko gertaerak eta beste irakasgai 
batzuetako fenomenoak adierazten dituzten grafikoen analisia eta deskripzio 
kualitatiboa egiten hasi beharko dira, deskribapen kualitatibotik haratago, egoera baten 
analisia egin beharko dute, dagokion grafikoaren ezaugarri lokalak eta orokorrak 
aztertuz: eremua, jarraitutasuna, monotonia, muturrak eta ebakiguneak. Informazioaren 
teknologiak erabiltzea funtzio eta grafikoen analisi kontzeptuala egiteko eta haien 
propietateak ezagutzeko izanen da ere eman beharreko edukia, zeinak grafiko batek 
adierazten duen fenomenoaren portaerari buruz hipotesiak egiteko helburua dauka.  

Funtzioen inguruko eduki aljebraikoak aztertzearren, aipatutako grafiko horien 
adierazpen aljebraikoak adierazten duten fenomenoen portaerari buruz hipotesiak ere 
egin beharko dituzte ikasleek. Honela, funtzioen adierazpen aljebraikoan sakonduko da. 
Honen adibide da eredu linealak erabili beharko dituztela hainbat jakintza-arlotan eta 
eguneroko bizitzan gertatzen diren egoerak aztertzeko. Honetarako, taulak egin, 
irudikapen grafikoak egin eta adierazpen aljebraikoak lortu beharko dituzte ikasleek. 
Gainera, abstrakzioan aurrera-pauso gisa, zuzenaren ekuazioa irudikatzeko modu 
desberdinak erabiliko dituzte. 

Ikus daitekeen moduan, zenbat eta curriculumeko ikasmailetan gorago jo, 
aljebra eta funtzioak hainbat eta hurbilago daude elkarren artetik. Honen adibide dira 
eduki aljebraikoen multzoan aurki daitezkeen eduki batzuk:  ezezagun bakarra duten 
lehen eta bigarren mailako ekuazioak ebaztea eta, bi ezezaguneko bi ekuazio linealek 
osatutako sistemak. Azkenik adierazpen aljebraikoak eraldatzea eta berdintasun 
nabarmenak ditugu. 

Aipatzekoa da beste eduki-aljebraikoek ere garrantzia handia dutela 
etorkizunean matematika ikasteko prozesuan. Segida errepikariak, progresio aritmetiko 
zein geometrikoak eta zenbaki multzoen erregulartasunak ulertzea oinarrizkoa da 
edozein funtzioen analisi moduko liburua jarraitu nahi bada. Barragués et al. (2014) ikus 
daitekeen moduan, funtzioen analisirako erabiltzen den oinarrizko kontzeptua limitea 
da; hots, ez dago limitea definitzerik segidak ulertu gabe, serieak ulertu gabe integral 
anitzen konbergentzia frogatzerik ez dagoen hein berean. 

Zenbaki hamartarrak eta zatikiak izanen dira eman beharreko edukiak zenbakien 
alorrean: zatikiak hamartar bihurtzea eta alderantziz, zenbaki hamartar zehatzak eta 
periodikoak, zatiki sortzailea, zatiki eta hamartarren bidezko eragiketak, kalkulu 
hurbildua eta biribiltzea, zifra esanguratsuak, errore absolutua eta erlatiboa e.a. Baina, 
bigarren mailako ekuazioak ebatziko duten arren, zenbaki irrazionalen presentzia 
curriculumean eskasa da. Hori bai, zenbaki razionalak, hamartarrak zein zatikiak, 
zenbakizko zuzenean irudikatu beharko dituzte, eta azken hau, funtzioen alorrarekin 
hertsiki loturiko edukia da. Bukatzeko, geometriari dagokionez, simetriaz beste ez dago 
funtzioekin loturiko edukirik. 

DBHko laugarren mailetako A eta B aukerek, biek ala biek daukate eduki-
multzoen banaketa bera, baina, oraingo honetan A aukeraren curriculumeko analisia 
egiten da. Grosso modo ikus daiteke nola A aukera honetan estatistika edukiak 
garrantzia hartzen duen. 

Aurreko ataletan egin den bezala, lehenik eta behin funtzio eta grafikoen eduki-
multzoa aztertuko da. Ikasmaila honetan eta A eredu honetarako ikasleari eskatuko 
zaizkion edukiak hurrengoak izanen dira, funtzio zein grafiken interpretazio 
kualitatiboari bideratutakoak. Enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen analitiko baten 
bidez deskribatutako fenomeno bat interpretatzea eta emaitzak aztertzea. Batez besteko 
aldakuntza tasa: funtzio baten aldakuntzaren neurria tarte baten barnean. Tauletan, 
grafikoetan eta hitzezko enuntziatuetan hazkunde modu desberdinak aztertzea. Linealak 
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ez diren beste funtzio eredu batzuk aztertu eta erabiltzea: esponentziala eta koadratikoa. 
Informazioaren teknologiak erabiltzea haiek aztertzeko. 

Aurreko paragrafoan ikus daitekeen moduan funtzioen analisia alde batera utzi 
da eredu honetan, hortaz, aljebra eduki-multzoak ere ez du harreman handirik izango 
funtzioen gaiarekin, bakar-bakarrik ekuazioen ebazpenean eta aldagaien erabileran. 

Eduki geometrikoek ere galduko dute funtzioekin izan ahal luketen lotura 
(funtzio trigonometrikoak). 

B aukeran, ordea, eduki estatistikoak agertzen diren arren, orokorrean funtzioen 
analisira bideratutako edukiak direla ikus daiteke curriculuma azaletik irakurrita.  

Lehenik eta behin, funtzio eta grafikoekin lotura daukaten edukien multzoa 
ikusita, A aukeran eman beharreko edukiez aparte, B aukerakoek, gainera, zatika 
definitutako funtzioekin lan egin beharko dute, eta baita bestelako funtzio-ereduekin 
ere: funtzio koadratikoa, alderantzizko proportzionaltasunekoa, esponentziala eta 
logaritmikoa hain zuzen ere. 

Aipatu beharrekoa da estatistika eta probabilitatea alorrean ere funtzioekin 
erlazio handiagoa daukatela edukiek, ikasleek banaketa baten adierazgarritasuna 
kalkulatzea eskatuko baitzaie, banaketaren batez bestekoaren eta desbideratze tipikoaren 
bidez, edo beste neurri batzuen bidez, deszentralizazioak, asimetriak eta balio atipikoak 
baliatuz. 

Edukin geometrikoak hizpide, hauek funtzioen analisirako edukiak 
berreskuratuko dituzte. Ikasleei bideratutako edukiak arrazoi trigonometrikoen inguruan 
ibiliko dira. Arrazoi trigonometrikoak, haien arteko harremana eta kalkulagailua 
erabiltzea angeluak eta arrazoi trigonometrikoak kalkulatzeko izanen dira eduki eta 
esplizituenak. Gainera, luzera, azalera eta bolumena neurtzeko (mundu fisikoko 
problemak ebazteko) ezagutza trigonometrikoak erabiltzea dute eduki ere bai. Arrazoi 
trigonometrikoek funtzioekin duten loturak bi dira nagusiki: funtzio baten deribatua eta 
funtzio trigonometrikoak. Alegia, funtzio baten deribatua ulertzeko lehenik eta behin 
malda kontzeptua, eta ondorioz, tangentea baita ere, ulertu behar dira. Zer esanik ez, 
funtzio harmonikoen analisirako arrazoi trigonometrikoen definizioak behintzat ezagutu 
beharko dira. 

Aljebra edukiek ere funtzioen analisira hurbilduko dira. Honen adierazle dira 
hurrengo edukiak: ekuazio sistemen ebazpen grafikoa eta aljebraikoa, beste ekuazio 
mota batzuk ebaztea saiakuntza eta erroreen sistemaren bidez edo metodo grafikoetatik 
abiatuta, bitarteko teknologikoak erabiliz eta, azkenik, inekuazioen ebazpena, 
interpretazio grafikoa eta Inekuazioak erabiliz problemak planteatu zein ebatzi hainbat 
testuingurutan. Hortaz, plano cartesiarrarekin inoiz baino hurbilago dauden edukiak 
dira, alegia, funtzioen interpretazioarekin hertsiki loturiko edukiak. 

Oraingo ikasmaila honetan, eta dagokion B eredu honetarako, zenbaki 
irrazionalak agertuko dira curriculumean lehen aldiz zenbakien eduki-multzoan. Beraz, 
zenbaki konplexuak aipatzen ez diren arren, zenbakien zuzena behintzat osotasuna 
lortuko du. Hurrengo orrian bildu dira edukiak (ikusi 3. taula). 
 
1.3- Batxilergoko edukiak 
 

Azken atal honetan zehar batxilergoko edukiak aztertuko dira (NG, 2015) eta bi 
azpiataletan banatu da; zientzia aplikatuei eta gizarte zientziei bideratutako batxilergoko 
espezialitateei dagokienak, alegia. Bi espezialitateon bi ikasmailak aztertu dira 
batxilergoaren irudirik zabalena eskuratu ahal izateko. Esan beharrekoa da, batxilergoa, 
lan honetan aztertzen den ikasmailaren kontestutik at geratzen den arren, matematikaren  
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ADIERAZLEA 3. 4. A 4. B 
A1 Grafikoak 5. multzoa. Funtzioak eta 

grafikoak 
– Egoera baten analisia 
egitea, dagokion 
grafikoaren ezaugarri 
lokalak eta orokorrak 
aztertuz. 
– Grafiko batek eta beraren 
adierazpen aljebraikoak 
adierazten duten 
fenomenoaren portaerari 
buruz hipotesiak egitea. 

5. multzoa. Funtzioak eta 
grafikoak 
– Enuntziatu, taula, grafiko edo 
adierazpen analitiko baten bidez 
deskribatutako fenomeno bat 
interpretatzea. Emaitzak 
aztertzea. 
  

5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Zatika definitutako funtzioak. Egiazko 
egoerak bilatu eta interpretatzea. 
  
6. multzoa. Estatistika eta probabilitatea 
– Banaketa baten adierazgarritasuna 
kalkulatzea bere batez bestekoaren eta 
desbideratze tipikoaren bidez, edo beste 
neurri batzuen bidez, deszentralizazioak, 
asimetriak eta balio atipikoak izanez gero. 

A2 Espazio 
cartesiarra   

  
- 
  

   
  
-  

3. multzoa. Aljebra 
– Ekuazio sistemen ebazpen grafikoa eta 
aljebraikoa. Ekuazio eta sistemen bidez 
eguneroko problemak eta beste jakintza-arlo 
batzuetakoak ebaztea. 
– Inekuazioen ebazpena. Interpretazio 
grafikoa 

A3 Funtzioak 3. multzoa. Aljebra 
– Zenbaki-segiden 
azterketa. Progresio 
aritmetiko eta 
geometrikoak. 
– Segida errepikariak. 
Progresioak, segida 
errepikari gisa. 
– Ezezagun bakarra duten 
lehen eta bigarren mailako 
ekuazioak ebaztea. Bi 
ezezaguneko bi ekuazio 
linealek osatutako sistemak. 

5. multzoa. Funtzioak eta 
grafikoak 
 
– Linealak ez diren beste 
funtzio eredu batzuk aztertu eta 
erabiltzea: esponentziala eta 
koadratikoa. Informazioaren 
teknologiak erabiltzea haiek 
aztertzeko. 
  

3. multzoa. Aljebra 
– Ekuazio sistemen ebazpen grafikoa eta 
aljebraikoa. Ekuazio eta sistemen bidez 
eguneroko problemak eta beste jakintza-arlo 
batzuetakoak ebaztea. 
– Beste ekuazio mota batzuk ebaztea 
saiakuntza eta erroreen sistemaren bidez edo 
metodo grafikoetatik abiatuta, bitarteko 
teknologikoak erabiliz. 
  
4. multzoa. Geometria 
– Arrazoi trigonometrikoak. 
  
5. multzoa. Funtzioak eta grafikoak 
– Bestelako funtzio-ereduak bereiztea: 
funtzio koadratikoa, alderantzizko 
proportzionaltasunekoa, esponentziala eta 
logaritmikoa. 

A4 Idazkera 
aljebraikoa 

3. multzoa. Aljebra 
– Egoerak hitzezko 
lengoaiatik lengoaia 
aljebraikora itzultzea. 
– Adierazpen aljebraikoak 
eraldatzea. Berdintasun 
nabarmenak. 
  
5. multzoa. Funtzioak eta 
grafikoak 
– Grafiko batek eta beraren 
adierazpen aljebraikoak 
adierazten duten 
fenomenoaren portaerari 
buruz hipotesiak egitea. 

3. multzoa. Aljebra 
– Letrazko adierazpenak 
erabiltzea formula eta 
ekuazioetako balioak lortzeko 
testuinguru desberdinetan. 

2. multzoa. Zenbakiak 
– Erroak berretura moduan adieraztea. 
Errotzaile baliokideak. Errotzaileak alderatu 
eta sinplifikatzea. 
  
3. multzoa. Aljebra 
– Letrazko adierazpenen erabilera. 
Berdintasun nabarmenen erabilera. 

A5 Zenbakizko 
zuzena 

2. multzoa. Zenbakiak 
– Zenbakizko zuzenean 
nola irudikatu. Zenbaki 
arrazionalen alderaketa. 
 
 

2. multzoa. Zenbakiak 
– Tarteak. Tarteen esanahia eta 
tarteak adierazteko moduak. 
– Zenbakiak irudikatzea 
zenbakizko zuzenean. 

2. multzoa. Zenbakiak 
– Zatiki eran ezin adierazi diren zenbakiak 
hautematea. Zenbaki irrazionalak. 
– Zenbakiak zuzen errealean irudikatzea. 
Tartearen esanahia eta hura adierazteko 
moduak. 

3. taula: DBHko bigarren zikloko edukiak. 
 
 
 



Aitor Castillo López 

 
21 

ikaskuntzan etapa bat da, alegia, derrigorrezko ikasketen eta ikasketa unibertsitarioen 
arteko zubia; hortaz, interesgarria suerta daiteke atal honetan aztertukoa. 

Berriro ere aipatzeko kontua da asmoa, funtzioen ataleko ebaluazio irizpideak 
aztertzea den arren, edukien aurreko atalean bezala, eduki horiei loturiko zenbakizko 
edukiak eta eduki aljebraikoak, geometrikoak e.a. aipatzea, ondorioz, eduki hauek, 
zenbaitetan estuki loturik agertzen direlako eduki funtzionalak eta horien manipulazio 
aljebraikoa zein esangura grafikoa. 
 Batxilergoko aro berri honetan, Matematika I irakasgaiaren eduki matematikoen 
multzoak berrantolatzen ditu curriculumak. Geometria eta ‘estatistika eta probabilitatea’ 
multzoak berdin geratu dira, baina, zenbakiak eta aljebra multzoak ‘zenbakiak eta 
aljebra’ deritzon multzoak uztartuko ditu eta, bestetik, funtzioen multzoa ‘analisiak’ 
deituko da, beraz, has gaitezen analisien multzoa aztertzen. 
 Analisien multzoan aurkituko dugu funtzioen gaiari gehien heltzen dioten 
edukiak, hala nola, aldagai errealeko oinarrizko funtzio errealak: polinomikoak, 
arrazional errazak, balio absolutua, erroa, trigonometrikoak eta haien alderantzizkoak, 
esponentzialak, logaritmikoak eta funtzio zatika definituak, eta kontzeptu berri bat: 
alderantzizko funtzioa.  
 Multzo honek ere kalkuluaren hastapen edukiak ditu, besteak beste, funtzio 
baten puntu bateko eta infinituko limitearen kontzeptua, honela, limiteen kalkuluan 
sartzeko, eta ondorioz, albo-limiteak eta Indeterminazioak. Honek eramanen gaitu 
funtzio baten jarraitutasuna eta etenak aztertzera. 
 Lehen aldiz curriculumean funtzioak eta geometria esplizituki bilbatuko dira 
deribatuaren kontzeptuarekin. Ikasleek funtzio baten puntu bateko deribatua eta honen 
interpretazio geometrikoa ere emanen dute: zuzen ukitzaile eta normala, alegia. 
Bestetik, limiteekin egin daitezkeen operazioekin, deribatuen kalkulua eta katearen 
erregela bezalako erregelak dute eduki.  

Azken finean, eduki hauek funtzioen analisi grafikora bideratuta daudenez, 
infinituko limitearen kontzeptua eta hauen kalkulua ere ikasi beharko dute 
curriculumaren arabera.  
 Aurreko eduki guztiei lotuta zenbakiak eta aljebra alor matematikoen barne 
diren edukiak daude. Adibidez, limiteak lantzean, garrantzia edukiko du zenbakizko 
zuzenean distantzia kontzeptuan jantzia izatea. Bestetik, eta arestian aipatu bezala, 
zenbakizko segidek ere garrantzia izanen dute aurrerantzean funtzioen analisian maila 
unibertsitarioan. Ekuazio ez-aljebraikoen ebazpena ezinezkoa liteke funtzioen analisian 
sakondu gabe.  
 Geometria eduki multzoak funtzioekin erlazioa duen arren, hauek gehien bat 
funtzio trigonometrikoen analisirako, konikak eta eremu bektorialaren lehen kontaktua 
edukitzeko bideratu dira. Hauetako eduki batzuk hurrengoak litzateke. 
 Trigonometrikoak: edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak. Batura angeluen 
arrazoi trigonometrikoak, beste biren kendura, bikoitza eta erdia. Eraldatze 
trigonometrikoen formulak. Teoremak. Ekuazio trigonometriko errazen ebazpena, 
triangeluen ebazpena, eta ondorioz, zenbait problema geometrikoren ebazpena. 
 Konikak: planoko leku geometrikoak. Zirkunferentzia, elipsea, hiperbola eta 
parabola: ekuazioa eta elementuak. 
 Eremu bektoriala: Planoko bektore libreak. Eragiketa geometrikoak. 
Biderkadura eskalarra. Bektore baten modulua. Bi bektoreren angelua. Oinarri ortogonal 
eta ortonormalak. Geometria metriko laua. Zuzenaren ekuazioak. Zuzenen posizio 
erlatiboak.  
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 Batxilergoko bigarren urtean ikasleek unibertsitate-aurreko matematikak landu 
beharko dituzte Matematikak II irakasgaian, alegia, kurtso bukaeran unibertsitatean 
beharrezkoak izan behar zaizkien eduki guztiak jada barneratuta eduki behar lituzkete. 
Hurrengo paragrafotan aztertuko den moduan ikusiko da nola kurtso hau kalkuluari 
bideratutako kurtsoa den. 
 Aurreko atalean egin den moduan, oraingo honetan ere ‘analisiak’ delako eduki-
multzoa aztertu da lehena. Curriculumak ezarritako multzo honen arabera, ikasleek 
ikasturte honetarako hurrengo edukiak barneratu beharko lituzkete. Funtzio baten puntu 
bateko eta infinituko limitea. Funtzio baten jarraitutasuna eta eten motak. Bolzanoren 
teorema. Funtzio deribatua. Rolle-ren teorema eta batez besteko balioaren teorema. 
L’Hôpital-en erregela. Limiteen kalkulurako aplikazioa. Deribatuaren aplikazioak: 
optimizazio problemak. Funtzio baten jatorrizkoa. Integral mugagabea. Jatorrizkoak 
kalkulatzeko teknika elementalak. Integral mugatua. Batez besteko balioaren teorema 
eta kalkulu integralaren funtsezko teorema, eta azkenik,  Eskualde lauen azaleraren 
kalkulurako aplikazioa. Denak ala denak funtzioen gaiarekin hertsiki loturiko edukiak 
dira, guztiek ala guztiek funtzioen analisirako edukiak baitira, alegia. 
 Hala eta guztiz ere, aurreko atalena bezala, Geometria eta ‘Zenbakiak eta 
aljebra’ edukien multzoak aztertu dira hauen funtzioekiko erlazioak aztertzeko. 
 Eduki geometrikoei dagokionez, plano cartesiarretik espazio cartesiarrerako 
jauzia ematea dute helburu. Zer esanik ez, jada ikasleek duten abstrakzio mailak, 
aurreko ikasturteetan emandako edukiekin batera, geometria prozesu guztiz aljebraikoen 
bidez ebaztea zein aztertzea posible egiten du. Ikasleei unibertsitate-aurreko ikasmaila 
honetan hurrengoa eskatuko zaie geometria alorrean… Hiru dimentsioko espazioko 
bektoreak: biderkadura eskalarra, bektoriala eta mistoa eta hauen esangura geometrikoa. 
Zuzenaren ekuazioa eta espazio planoaren ekuazioa. Hauek, aurrerantzean, aldagai 
anitzeko funtzioen zein funtzio bektorialen ulermenerako ezinbestekoak izanen dira. 
Azken argudio hau dela-eta izan da aztertua A2 Espazio cartesiarra adierazlea ikasmaila 
guztietan zehar.  

Bestetik, geometrikoagoak diren beste eduki batzuk ere daude: propietate 
metrikoak (angelu, distantzia, azalera eta bolumenen kalkulua). Baina hauek ez dute 
aurrekoak bezain estutasun handia funtzioekin eta arbuiatuko dira. 

Aurreko edukiak ematea posible da aurreko ikasturteetan eduki aljebraikoak ere 
eman dituztelako ikasleek. Eduki aljebraikoei dagokionez, bigarren ikasmaila honetan 
ez dute funtzioekiko loturarik, eta, hortaz ez dira aztertuko. 

Aurreko azpiataletan egin den modu berean, matematika akademikoen edukiak 
aztertu ondoren, funtzioekin erlazionaturiko edukiak bildu dira hurrengo orriko taulan 
(ikusi 4. taula). 

Zer esanik ez, gizarte zientzietara aplikatutako matematika ez du aurrekoak 
bezalako kutsu teorikorik eta estatistikaren interpretaziorako bideratutako ikasgaia da 
hein handi batean. Hala eta guztiz ere, grafikoen interpretazioa, intuitiboki bada ere, 
funtzioen gaiarekin hertsiki loturiko ildoa da, eta horregatik, curriculumean ez dira 
funtzioen inguruan diharduten edukiak falta, nahiz, esan beharra dago, nahiko urriak 
direla. 

Matematika ikasgai honen edukiak, aurrekoa bezala, ‘zenbakiak eta aljebra’, 
analisiak, geometria eta ‘estatistika eta probabilitatea’ eduki multzoetan banatu dira. 
Lehenengoari dagokionez, funtzioen gaiarekin erlazio estua izan dezaketen hurrengo 
edukiak aurkitu dira: zenbaki arrazional eta irrazionalen multzoa, zenbaki erreala eta 
azken hau zenbakizko zuzenean irudikatzea (tarteak barne). Polinomioak, faktoreetako 
deskonposizioa. Ekuazio linealak, koadratikoak eta beraietara murrizten ahal direnak, 
esponentzialak eta logaritmikoak eta hauen aplikazioak. Bi ezezagun dituzten lehen eta  
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ADIERAZLEA I II 
A1 Grafikoak 3. MULTZOA.–ANALISIAK 

-Funtzioen irudikapen grafikoa. 
  
4. MULTZOA.–GEOMETRIA 
-Planoko leku geometrikoak. 
-Konikoak. Zirkunferentzia, elipsea, hiperbola eta 
parabola. Ekuazioa eta elementuak. 

3. MULTZOA.–ANALISIAK 
-Funtzio baten puntu bateko eta infinituko limitea. 
Funtzio baten jarraitutasuna. Eten motak. Bolzanoren 
teorema. 
-Integral mugatua. Batez besteko balioaren teorema 
eta kalkulu integralaren funtsezko teorema. Eskualde 
lauen azaleraren kalkulurako aplikazioa. 

A2 Espazio 
cartesiarra 

4. MULTZOA.–GEOMETRIA 
-Planoko bektore libreak. Eragiketa geometrikoak. 
-Biderkadura eskalarra. Bektore baten modulua. Bi 
bektoreren angelua. 
-Oinarri ortogonal eta ortonormalak. Geometria 
metriko laua. Zuzenaren ekuazioak. Zuzenen posizio 
erlatiboak.  
-Distantziak eta angeluak. Problemen ebazpena. 

4. MULTZOA.–GEOMETRIA 
-Hiru dimentsioko espazioko bektoreak. Biderkadura 
eskalarra, bektoriala eta mistoa. Esanahi geometrikoa. 
-Zuzenaren ekuazioa eta espazio planoaren ekuazioa. 
-Posizio erlatiboak (intzidentzia, paralelismo eta 
zutasuna, zuzenen eta planoen artean). 
-Propietate metrikoak (angelu, distantzia, azalera eta 
bolumenen kalkulua). 

A3 Funtzioak 3. MULTZOA.–ANALISIAK 
-Aldagai errealeko funtzio errealak. Funtzio 
oinarrizkoak. 
-Eragiketak eta funtzioen osaera. Alderantzizko 
funtzioa. 
-Funtzio baten puntu bateko eta infinituko limitearen 
kontzeptua. Limiteen kalkulua. Albo-limiteak. 
Indeterminazioak. 
-Funtzio baten jarraitutasuna. Etenen azterketa. 
-Funtzio baten puntu bateko deribatua. Funtzioaren 
puntu bateko deribatuaren interpretazio geometrikoa. 
Zuzen ukitzaile eta normala. 
-Funtzio deribatua. Deribatuen kalkulua. Katearen 
erregela. 

3. MULTZOA.–ANALISIAK 
-Funtzio deribatua. Rolle-ren teorema eta batez 
besteko balioaren teorema. L’Hôpital-en erregela. 
Limiteen kalkulurako aplikazioa. 
-Deribatuaren aplikazioak: optimizazio problemak. 
-Funtzio baten jatorrizkoa. Integral mugagabea. 
Jatorrizkoak kalkulatzeko teknika elementalak. 
-Integral mugatua. Batez besteko balioaren teorema 
eta kalkulu integralaren funtsezko teorema. Eskualde 
lauen azaleraren kalkulurako aplikazioa. 

A4 Idazkera 
aljebraikoa 

2. MULTZOA.–ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
-Zenbaki errealak: haren ikaskuntzaren beharra 
errealitatea ulertzeko. Balio absolutua. 
Desberdintzak. 
-Distantziak zenbakizko zuzenean. Tarteak eta 
inguruneak. Hurbilketa eta erroreak. Idazkera 
zientifikoa. 
-Zenbakizko segidak: gai orokorra, monotonia eta 
akotazioa. e zenbakia. 
-Ekuazio ez aljebraiko errazen ebazpena. 

  
  
  
- 

A5 Zenbakizko 
zuzena 

2. MULTZOA.–ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
-Zenbaki errealak: haren ikaskuntzaren beharra 
errealitatea ulertzeko. Balio absolutua. 
Desberdintzak. 

  
- 

5. taula: Batxilergo akademikoaren edukiak. 
 

bigarren mailako ekuazioen sistemak: sailkapena, aplikazioak eta interpretazio 
geometrikoa. 

Bigarrenari dagokionez, analisiak, alegia, funtzioen gaia lantzen den hainbat 
eduki ditugu, aurreko lerrootan aipatu bezala, matematikaren interpretazio funtzionala 
garatu ahal izateko, hala nola, curriculumak aipatzen duen lehen edukia hurrengoa baita: 
‘Problemen ebazpena eta gizarte fenomeno eta fenomeno ekonomikoen interpretazioa, 
funtzioen bidez’. Matematika I ikasgaian eman beharreko eduki eduki batzuk hemen ere 
agertzen diren arren, hauetako batzuk ez dute gaia sakontzen. Honen adibide da limiteen 
inguruko ezagutza; batak limiteak sakontasunean lantzen dituen heinean, besteak 
azaletik landuko ditu. Funtzio baten puntu bateko limitearen ideia intuitiboa eduki behar 
dute ikasleek, ostean limite errazen kalkulua egiteko. Behin limitearen ideia intuitiboa 
landurik, deribatua eta funtzio deribatuaren kontzeptua dute eduki, hauek modu 
geometrikoan lantzen dute eta funtzio errazen deribatuak lortu beharko dituzte. 
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Azkenik, aipatu beharrekoa da, beste matematika ikasgaia ez bezala, honek esplizituki 
estatistikarekin erlazio handia duten edukiak landu beharko dutela analisiak eduki 
multzo honetan, hala nola, batez besteko aldakuntza tasa eta istanteko aldakuntza tasa, 
gizarte fenomenoak eta fenomeno ekonomikoak aztertzeko aplikazioak eta Interpolazio 
eta estrapolazio lineal eta koadratikoa problema errealei aplikatzearren. 

Estatistika eta probabilitatea eduki-multzoak ez dio funtzioen gaiari helduko, 
gaia heldu zezakeen modu bakarra banaketekin izango litzateke, baina, maila honetan ez 
dute banaketaren kontzeptuarekin lan askorik eginen, bakarrik binomiala eta 
normalarekin, zeinak bietatik lehena ez den funtzio jarraitua. 

Batxilergoko zikloa ixteko, bigarren ikasmaila honetan, ikasleek funtzioekin 
erlazionaturiko hurrengo edukiak erdietsi beharko dituzte. 

Analisiak delako eduki multzoa aztertuta, multzoa osatzen duten eduki guztiek 
dute erlazioa funtzioekin. Ikasleek jarraitutasuna zein eten motak ikasteko helburua 
dute; jarraitutasunaren ikasketa, funtzio elementaletan eta zatika definituetan. Deribatuei 
dagokienez, ikasmaila honetan aplikagarritasun gehiagorekin lantzen dira, deribatuen 
aplikazioa funtzio polinomiko, arrazional eta irrazional erraz, esponentzial eta 
logaritmikoaz aparte, gizarte zientziekin eta ekonomiarekin ikusteko duten optimizazio 
problemak ere landuko dituzte. Ikus daitekeen moduan, funtzioen matematika ez da 
teoriara bideratu. 

Irudikapen grafikoaren alorrean, bi eduki mota ditugu. Bata, funtzio polinomiko, 
arrazional, irrazional, esponentzial eta logaritmiko errazen ikaskuntza eta irudikapen 
grafikoa aztertzea, haien ezaugarri lokal eta globaletatik abiatuta; alegia, grafikoen 
azterketa. Eta bestea, ordea, integralak. Jatorrizkoaren kontzeptua zein jatorrizkoen 
kalkulua landuko dute: oinarrizko propietateak eta berehalako integrala zein alorren 
kalkulua, finean, integral mugatuak kalkulatu ahal izateko. 
 Zenbakiak eta aljebra delako eduki multzoak funtzioekin izan zezakeen lotura 
guztiak hautsi egiten ditu. Honen kausa da matrizeen eta adierazpen matrizialen 
inguruko edukiak direla, ondorioz, ez da atal honetan eduki multzo hau aztertuko. 
Gainera, estatistika eta probabilitatea multzoak ere ez du funtzioen gaia landuko. 
 Azken azpiatal honen inguruan agertutako edukiak bildu dira hurrengo orriko 
taulan (ikusi 5.taula). 
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ADIERAZLEA I II 
A1 Gafikoak 4. MULTZOA.–ESTATISTIKA ETA 

PROBABILITATEA 
-Banaketa binomiala. Ereduaren karakterizazio eta 
identifikazioa. Probabilitateen kalkulua. 
-Banaketa normala. Banaketa normalaren tipifikazioa. 

3. MULTZOA.–ANALISIAK 
-Funtzio polinomiko, arrazional, irrazional, 
esponentzial eta logaritmiko errazen irudikapen 
grafikoa, haien lokal eta globaletatik abiatuta. 
-Jatorrizkoaren kontzeptua. Jatorrizkoen 
kalkulua. 
-Alorren kalkulua: Integral mugatua. Barrow-en 
erregela. 

A3 Funtzioak 3. MULTZOA.–ANALISIAK 
-Problemen ebazpena eta gizarte fenomeno eta fenomeno 
ekonomikoen interpretazioa, funtzioen bidez. 
-Aldagai errealeko funtzio erreala.  
-Interpolazio eta estrapolazio lineal eta koadratikoa. 
Problema errealei aplikatzea. 
-Aldagai errealeko funtzio errealen adierazpen analitiko 
eta grafikoen identifikazioa. 
-Funtzio baten puntu bateko limitearen ideia intuitiboa. 
-Limite errazen kalkulua. 
-Batez besteko aldakuntza tasa eta istanteko aldakuntza 
tasa. Gizarte fenomenoak eta fenomeno ekonomikoak 
aztertzeko aplikazioa. 
-Funtzio baten puntu bateko deribatua. Interpretazio 
geometrikoa.  
-Funtzio deribatua. Funtzio elemental errazen deribazio 
erregelak, funtzio polinomiko, esponentzial eta 
logaritmikoen batura, biderkadura, zatidura eta 
konposizioa direnak. 

3. MULTZOA.–ANALISIAK 
-Jarraitutasuna. Eten motak. Jarraitutasunaren 
ikasketa, funtzio elementaletan eta zatika 
definituetan. 
-Deribatuen aplikazioa funtzio polinomiko, 
arrazional eta irrazional erraz, esponentzial eta 
logaritmikoen ikaskuntzara. 
-Optimizazio problemak, gizarte zientziekin eta 
ekonomiarekin ikusteko izanen dutenak. 
-Funtzio polinomiko, arrazional, irrazional, 
esponentzial eta logaritmiko errazen ikaskuntza 
eta irudikapen grafikoa, haien lokal eta 
globaletatik abiatuta. 
-Jatorrizkoaren kontzeptua. Jatorrizkoen 
kalkulua: Oinarrizko propietateak. Berehalako 
integrala. 
-Alorren kalkulua: Integral mugatua. Barrow-en 
erregela. 

A4 Idazkera 
aljebraikoa 

2. MULTZOA.–ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
-Polinomioak. Eragiketak. Faktoreetako deskonposizioa. 
-Ekuazio linealak, koadratikoak eta beraietara murrizten 
ahal direnak, esponentzialak eta logaritmikoak. 
Aplikazioak. 
-Bi ezezagun dituzten lehen eta bigarren mailako 
ekuazioen sistemak. Sailkapena. Aplikazioak. 
Interpretazio geometrikoa.  

  
  
- 

A5 Zenbakizko 
zuzena 

2. MULTZOA.–ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
-Zenbaki arrazional eta irrazional. Zenbaki erreala. 
Zenbakizko zuzenean irudikatzea. Tarteak. 

 
- 

5. taula: Batxilergo aplikatuko edukiak. 
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2 Kapitulua: Funtzioen inguruko ebaluazio-irizpideak indarrean 
dagoen curriculumean 

 
Bigarren atal honetan curriculumean agertzen diren eta funtzioekin zerikusia duten 
ebaluazio irizpideen analisia eginen da. Azterketa, aurreko 1. atalean egin den bezala, 
Lehen Hezkuntzako bosgarren ikasmailatik Batxilergoko bigarren ikasmaila arteko 
urteetarako egin da eta matematika aukera guztiak aztertzea du helburu. 

Atala, oraingoan ere, hiru azpiataletan banatu da: Lehen Hezkuntza, 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa, alegia. Azpiatal hauek ez dira 
ataltxotan banatu eta osotasunean eta jarraian aztertuko dira. 

Hauen analisia egiteko, ebaluazio irizpideak hartu eta arestian aztertutako 
edukiekin bateragarritasuna bilatu da zuzenean. Ikusiko den moduan, belztutako 
ebaluazio irizpideak izanen dira aurreko kapituluan agertutako edukiekin bat egiten 
dutenak. Dinamika hau errepikatuko da LH, DBH eta Batxilergoa osatzen duten urte 
guztietarako. 
 
2.1-Lehen hezkuntzan 
 

Lehen Hezkuntzako curriculumak (NG, 2014) zehaztu egiten ditu hirugarren 
zikloan ikasleek landu beharreko eduki matematikoen ebaluazio irizpideak. Aurreko 
kapituluan esan bezala, lan honen eremua Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza den arren, 
LHko ebaluazio irizpide horien analisi bat egitea interesgarria da, laburrean besterik ez 
bada ere, irizpide horiek determinatzen dutelako DBHko lehenengo mailan ikasle batek 
izango dituen aurre-edukien ezagutza maila behar bezain ona dela egiaztatzeko. 

Azterketaren asmoa funtzioen ataleko ebaluazio irizpideak aztertzea den arren, 
edukien aurreko atalean bezala, ebaluatu beharreko eduki horiei loturiko zenbakizko 
edukiak eta eduki aljebraikoak aipatzea, eta ondorioz, hauek ebaluatzeko irizpideak, 
alegia, zenbaitetan estuki loturik agertzen direlako eduki funtzionalak eta horien 
manipulazio aljebraikoak edota esangura grafikoak. 

Azpiatal honetarako curriculumeko ebaluazio irizpide batzuk aurkeztuko dira 
soilik. Funtzioekin zerikusirik ez duten ebaluazio irizpideak ez dira lanean ageri, eta 
honengatik, curriculumeko irizpide multzo batzuk edota irizpide zehatz batzuk ez dira 
hurrengo orriotan agertuko.  
 
 
LH5 - ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
1. Zenbaki mota desberdinak (arruntak, osoak, zatikiak eta hamartarrak hamarrenak arte) irakurri, idatzi 
eta ordenatzea, arrazoitze egokiak eginez. 
2. Zenbaki mota desberdinak beren balioaren arabera interpretatzea, eguneroko bizitzako egoeretan. 
3. Zenbakizko eragiketa eta kalkulu errazak eragiketen propietateei erreferentzia egiten dieten 
prozedura desberdinen bidez egitea, buruz egindako kalkulua barne, problemak ebazteko egoeretan. 
5. Zenbaki osoak, hamartarrak, zatikizkoak eta portzentaje errazak erabiltzea eguneroko bizitzako 
egoeretan informazioa interpretatu eta trukatzeko. 
7. Batuketaren, kenketaren, biderketaren eta zatiketaren algoritmo estandarrak ezagutu, erabili 
eta automatizatzea zenbaki mota desberdinekin, emaitzak problemak ebazteko testuinguruetan eta 
eguneroko bizitzako egoeretan egiaztatuz. 

6. taula: LH 5. ikasmailako ebaluazio irizpideak, zenbakiak eta aljebra. 
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LH5 - GEOMETRIA 
1. Paralelotasunaren, perpendikulartasunaren, simetriaren, geometriaren, perimetroaren eta 
azaleraren nozio geometrikoak erabiltzea eguneroko bizitzako egoerak deskribatu eta ulertzeko. 
6. Eguneroko bizitzako problemak identifikatu eta ebaztea, landutako ezagutza geometrikoak erabiliz, 
errealitatearen eta matematikaren arteko loturak ezarriz, ezagutza matematiko egokien 
baliagarritasuna baloratuz eta problemak ebazteko aplikaturiko prozesuaren gainean hausnartuz. 

6. taula: LH 5. ikasmailako ebaluazio irizpideak, Geometria. 
 

LH5 - ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA 
1. Informazio kuantifikagarria bildu eta erregistratzea, irudikapen grafikoko baliabide erraz batzuk 
erabiliz: datu-taulak, barrablokeak, diagrama linealak…, eta informazioa komunikatzea. 
2. Ingurune hurbilari buruzko datu multzo baten irudikapen grafikoak egin, irakurri eta interpretatzea. 
3. Eguneroko bizitzan ezinezkoak, posibleak edo ziurrak diren gertaerak dituzten egoerak identifikatzea, 
ezagutza matematiko egokien baliagarritasuna baloratuz eta problemak ebazteko aplikatutako prozesuaren 
gainean hausnartuz. 

7. taula: LH 5. ikasmailako ebaluazio irizpideak, Estatistika eta Probabilitaea 
 

LH6 - ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
1. Zenbaki mota desberdinak (erromatarrak, arruntak, osoak, zatikiak eta hamartarrak ehunenak arte) 
irakurri, idatzi eta ordenatzea, arrazoitze egokiak eginez. 
3. Zenbakizko eragiketa eta kalkulu errazak eragiketen propietateei erreferentzia egiten dieten 
prozedura desberdinen bidez egitea, buruz egindako kalkulua barne, problemak ebazteko egoeretan. 
6. Zenbakiekin eragiketak egitea eragiketen hierarkia kontuan hartuta eta eragiketen propietateak, 
estrategia pertsonalak eta egin beharreko kalkuluaren arabera erabiltzen diren prozedurak (algoritmo 
idatziak, buruz egindako kalkulua, gutxi gorabeherako kalkulua, zenbatespena, kalkulagailua) aplikatuz, 
erabilera egokienari buruz erabakiz. 
9. Ikaslearen mailari egokituriko eguneroko bizitzako problemak identifikatu eta ebaztea, errealitatearen 
eta matematikaren arteko loturak ezarriz, ezagutza matematiko egokien baliagarritasuna baloratuz eta 
problemak ebazteko aplikaturiko prozesuaren gainean hausnartuz. 

8. taula: LH 6. ikasmailako ebaluazio irizpideak, Zenbakiak eta Aljebra. 
 
LH6 - GEOMETRIA 
1. Koordenatu-ardatzak planoan ezagutzea. Par ordenatuak sistema cartesiarrean irudikatzea. 
3. Gorputz geometrikoak ezagutzea, oinarrizko elementuak deskribatzea, hainbat irizpideren arabera 
sailkatzea eta erreproduzitzea, ingurunea ulertu eta interpretatzeko ezagutzak aplikatuz. 
5. Irudi erregularretan simetria kontzeptua lantzen hastea. 

9. taula: LH 6. ikasmailako ebaluazio irizpideak, Geometria. 
 
LH6 - ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA 
1. Informazio kuantifikagarria bildu eta erregistratzea, irudikapen grafikoko baliabide erraz batzuk 
erabiliz: datu-taulak, barrablokeak, diagrama linealak…, eta informazioa komunikatzea. 

10. taula: LH 6. ikasmailako ebaluazio irizpideak, Estatistika eta Probabilitatea. 
  
 
 
  
2.2-DBH 
  

DBH osoan zehar edukiak multzo ezberdinetan banatu dira (NG, 2007), eta 
oraingoan, ebaluazio irizpideak zortzina paragrafotan biltzen dira urte bakoitzeko. 
Hauen analisia egiteko, zuzenean ebaluazio irizpideak hartu eta arestian aztertutako 
edukiekin bateragarritasuna bilatu da. Ikusiko den moduan, belztutako ebaluazio 
irizpideak izanen dira aurreko kapituluan agertutako edukiekin bat egiten dutenak. 
Dinamika hau errepikatuko da DBH osatzen duten urte guztietan. 
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Metodo hau erabilita, azaleko irakurketa azkar batekin ikus daiteke interesatzen 
zaizkigun edukien presentzia, proportzioa eta kokapena urtez urte eta hauen nondik 
norakoa. Beraz, irakurketa aholku gisa, kapitulu hau hobe da azaletik irakurtzea, baina, 
aldi berean belztutako edukien presentzia eta pisua aztertu urtez urte eta alorrez alor. 
  DBDko 1. mailan zortzi multzotan bana daitezke ebaluazio irizpideak. Hauetan 
lehena, zenbaki natural eta osoak eta zatiki nahiz hamartar errazak, horien bidezko 
eragiketak eta horien propietateak erabiltzea informazioa bildu, eraldatu eta trukatzeko 
irizpideak dira. Egiaztatu behar da ikasleak gai diren zenbakiak eta eragiketak 
identifikatu eta erabiltzeko, haien esanahiaz eta propietateez jabetzen diren, kalkulu 
modurik egokiena hautatzen duten (buruzkoa, idatzizkoa edo kalkulagailu bidezkoa) eta 
zenbakiak behar bezala erabiltzen dituzten informazioak transmititzeko. Arreta berezia 
jarriko zaio, kasu errazetan, eragiketa konbinatuak erabiltzeko gaitasunari, eragiketa 
aritmetikoen sekuentziaren laburpen moduan. 

Bigarrena, problemak ebaztea lau eragiketen bidez, zenbaki osoekin, 
hamartarrekin eta zatikiekin, kalkulu mota egokia erabiliz eta emaitza testuinguruari 
noraino egokitzen zaion baloratuz. Baloratu nahi da ea ikasleak gai diren eragiketa 
desberdinei esanahi berriak esleitzeko eta egoera bakoitzerako kalkulu mota egokiena 
hautatzeko. Era berean, ebaluatu nahi da nola interpretatzen diren kalkuluetan lortutako 
emaitzak, eta egiaztatu nahi da ikasleek ez dutela emaitza besterik gabe ontzat ematen, 
aitzitik, abiapuntuko egoerarekin erkatzen dutela. 

Hirugarren multzoan, zenbaki multzoetako erregulartasunak, pautak eta 
erlazioak identifikatu eta deskribatzea, letrak erabiltzea kantitateak sinbolizatzeko, 
adierazpen aljebraikoak lortzea laburpen gisa zenbaki sekuentzietan, eta formula 
sinpleen zenbakizko balioa lortzea. Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleak gai 
diren zenbaki multzo bateko gauza komunak, sekuentzia logikoa eta multzoaren 
osagaiak ordenatzea ahalbidetzen duen irizpidea hautemateko eta, ahal denean, 
hautemandako erregulartasuna modu aljebraikoan adierazteko. Era berean ebaluatu nahi 
da nola erabiltzen den “berdin” ikurra esleitzaile gisa eta nola 
erabiltzen den letra. Halaber, irizpide honen barruan sartzen da letra bakarreko formula 
sinpleetan balioa lortzea. 

Laugarrenik, Irudi lauak bereizi eta deskribatzea, beren propietateen arabera 
sailkatzea eta lortutako ezagutza geometrikoa aplikatzea mundu fisikoa interpretatu eta 
deskribatzeko, termino egokiak erabiliz. Ikasleek eguneroko bizitzako egoera eta 
arazo desberdinei aurre egiterakoan geometriaren oinarrizko kontzeptuak erabiltzeko 
gaitasuna baduten egiaztatu nahi da. Halaber, elementu eta forma geometriko 
desberdinak erabiliz lortutako esperientzia baloratu nahi da.  
  Irudi lauen perimetroak, azalerak eta angeluak estimatu eta kalkulatzea neurketa-
unitate egokia erabiliz. Metodo desberdinak erabiliz irudi lauen neurri batzuk 
kalkulatzeko eta unitate eta zehaztasun egokiena erabiltzeko gaitasuna baloratu nahi da. 
Gainera, kontuan hartuko da nola erabiltzen diren oinarrizko irudien bidezko 
deskonposizio metodoak inguruneko irudi lauen azalerak kalkulatzeko. 

Taulak eta grafikoak erabiliz askotariko informazioak antolatu eta 
interpretatzea, eta mendekotasun erlazioak identifikatzea eguneroko egoeretan. 
Irizpide honen bidez baloratu nahi da ea ikasleak gai diren eguneroko egoera batean 
esku hartzen duten aldagaiak eta haien arteko mendekotasun erlazioa zehazteko eta 
grafikoan irudikatzeko. Gainera, taulen erabilera ebaluatu nahi da, informazioa biltzeko 
eta ardatz koordenatuetara transferitzeko tresnak diren aldetik, eta tauletan eta 
grafikoetan dagoen informazioa kualitatiboki interpretatzeko gaitasuna ere bai. 

 Aldez aurretik modu enpirikoan lortutako informazioetatik abiatuta, zerbait 
gertatzeko posibilitateari buruzko iragarpenak egitea. Baloratu nahi da ea ikasleak gai 
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diren halabeharrezko gertaerak ausazkoetatik bereizteko eta, azken horietan, ausazko 
esperientzia bat hainbat aldiz errepikatuz lortutako erregulartasunak aztertzeko eta 
horietatik abiatuta zentzuzko iragarpenak egiteko. Gainera, irizpide honen bidez 
egiaztatu nahi da ikasleek ulertzen ote duten maiztasun erlatiboaren kontzeptua eta, 
hortik abiatuta, probabilitatearen nozioa ondorioztatzeko gai diren. 

Problemak ebazteko estrategia eta teknika errazak erabiltzea, hala nola 
enuntziatuaren analisia, saiakuntza eta errorea edo problema errazago baten ebazpena; 
lortutako soluzioa egiaztatzea, eta ebazpenerako erabili den prozedura azaltzea, 
ikaslearen mailarako hizkuntza matematiko egokia erabiliz. Irizpide honen bidez 
ebaluatu nahi da nola ekiten dioten ikasleek problema ebazteari, soluzioa lortzeko 
prozedura estandarrik ez dagoenean. Hainbat alderdi ebaluatuko dira: ea enuntziatua 
ulertzen den testuaren zati bakoitzaren azterketaren eta alderdi nagusienen 
identifikazioren bitartez, nola aplikatzen diren ebazpenerako estrategia sinpleak, eta ea 
ikasleak soluzioa egiaztatzeko ohiturarik eta trebetasunik ba ote duen. Era berean, 
ebaluatu egin behar dira ebazpenak bilatzeko jarraikitasuna, nork bere buruarengan 
soluzioa lortzeko konfiantza izatea, eta garatutako ideia eta prozesu pertsonalak hitz 
egokiez transmititzeko gaitasuna, ikaskideek uler ditzaten. Truke jarduera hori egiteko 
jarrera positiboa izatea ere kontuan hartuko da. 

DBHko 2. ikasmailarako ebaluazio irizpideak zerrendatuko dira hurrengo 
orriotan. Beste ikasmailetan gertatu bezala, oraingoan ere ebaluazio irizpideak multzo 
ezberdinetan sailkatu dira, eta hauek, paragrafoka adierazi dira. Hauetan lehen ebaluazio 
irizpide multzoa hurrengoa da: Zenbaki oso, zatiki, hamartar eta ehuneko errazak 
erabiltzea, baita haien eragiketak eta propietateak ere, informazioa bildu, eraldatu 
eta trukatzeko eta eguneroko bizitzarekin zerikusia duten arazoak ebazteko. 
Egiaztatu behar da ikasleak gai diren zenbakiak eta eragiketak identifikatu eta 
erabiltzeko, haien esanahiaz eta propietateez jabetzen diren, kalkulu modurik egokiena 
hautatzen duten (buruzkoa, idatzizkoa edo kalkulagailu bidezkoa) eta lortutako emaitzen 
koherentzia eta zehaztasuna kalkulatzeko gai diren. Irizpide honen bidez ebaluatu 
beharreko eragiketen artean berretzaile naturalaren bidezko berreketak ere sartu 
behar dira. Zatikiekin, hamartarrekin eta ehunekoekin kalkuluak errazago egiteko 
estrategien erabilera eta kalkulu horiek askotariko testuinguruetan aplikatzeko gaitasuna 
ebaluatzeari arreta berezia jarri behar zaio. 

Bigarrena, proportzionaltasun numerikoko eta geometrikoko erlazioak 
identifikatzea eta eguneroko bizitzako egoeretan problemak ebazteko erabiltzea. 
Egiaztatu nahi da ikasleak gai diren bi magnituderen arteko proportzionaltasun erlazioa 
identifikatzeko testuinguru desberdinetan. Era berean, estrategia desberdinak tarteko 
(taulak erabiltzea, proportzionaltasun-konstantea lortu eta erabiltzea, unitatera 
murriztea etab.), elementu ezezagunak lortu behar dira problema batean, egiazko 
egoeretan proportzionaltasun erlazioak dituzten beste elementu batzuetatik abiatuta. 

Problemei ekiteko beste tresna batzuk bezala, hizkuntza aljebraikoa ere 
erabiltzea lehen mailako ekuazioak sinbolizatu eta orokortzeko, planteatzeko eta 
ebazteko. Egiaztatu nahi da ikasleak gai diren hizkuntza aljebraikoa erabiliz propietate 
errazak orokortzeko eta erlazioak sinbolizatzeko. Gainera, lehen mailako ekuazioak 
planteatu behar dituzte, metodo aljebraikoen bitartez eta, halaber, saiakuntza eta 
erroreen metodoen bitartez ebazteko. Halaber, ebaluatu nahi da ea ikasleak gai diren 
aljebraren ordez estrategia pertsonalak baliatzeko problemak planteatu eta ebazteko 
orduan. Era berean kontuan hartu behar da emaitzen koherentzia. 

Espazio eta objektuen luzerak, azalerak eta bolumenak estimatu eta 
kalkulatzea, planteatutako egoerari dagokion zehaztasunaz; neurketa prozesuak ulertzea, 
eta estimazioaren edo kalkuluaren emaitza neurri unitate egokienean ematea. Irizpide 
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honen bidez ebaluatu nahi da ea ikasleak gai diren luzera, azalera eta bolumen 
kontzeptuak ulertu eta bereizteko eta bakoitzari dagokion unitatea hautatzeko. Horiez 
gain, egiaztatu behar da objektuen tamaina estimatzeko gaitasun nahikoak lortu 
dituzten. Formulak buruz ikasi eta aplikatzeko gaitasunetik harantzago, irizpide honen 
bidez aintzat hartu behar da ea ikasleak sakonean ulertzen dituen prozesuarekin 
zerikusia duten kontzeptuak eta ea askotariko metodoak erabiltzeko gauza den. 

 Taulan, grafikoan, adierazpen aljebraiko baten bidez edo enuntziatu baten 
bitartez emandako erlazio funtzional xumeak interpretatzea, horietatik balioak 
lortzea eta aztertutako fenomenoari buruzko ondorioak ateratzea. Irizpide honen bidez 
baloratu nahi da nola erabiltzen diren informazioa aurkezteko modu desberdinak 
elkarrekin lotzeko mekanismoak; batez ere, proportzionaltasun erlazio bati dagokion 
grafikotik hitzezko aurkezpenera, zenbakizko aurkezpenera edo aurkezpen 
aljebraikora pasatzea. Halaber, ebaluatu behar da grafikoaren analisia egiteko eta 
analisi horren emaitza emandako aldagaien esanahiarekin lotzeko gaitasuna. 

Populazio baten ezaugarriak ezagutzeko galdera egokiak formulatzea eta 
erantzuteko datu jakingarriak bildu, antolatu eta aurkeztea; horretarako, metodo 
estatistiko egokiak eta tresna informatiko aproposak erabiltzea. Ikasleen ingurunearekin 
zerikusia duten kasu errazetan, egiaztatu behar da gai diren azterketa estatistikoaren fase 
guztiak garatzeko: azterketarako galdera edo galderak egin, informazioa bildu, taula eta 
grafikoetan antolatu, balio nagusiak lortu (batez bestekoa, moda, balio maximoa eta 
minimoa, heina) eta lortutako datuetatik zentzuzko ondorioak atera. Halaber, kalkulu 
orria erabiltzeko eta aztergai den egoerari ongien egokitzen zaizkion grafikoak 
antolatu eta sortzeko gaitasuna baloratu nahi da. 

Azkenik, problemak ebazteko estrategia eta teknikak erabiltzea, hala nola 
enuntziatuaren analisia, saiakuntza eta errore sistematikoa, problema zatikatzea edo 
lortutako soluzioaren koherentziaren egiaztapena, eta ebazpenerako erabili den 
prozedura azaltzea, ikaslearen mailarako hizkuntza matematiko egokia erabiliz. Irizpide 
honen bidez ebaluatu nahi da nola ekiten dioten ikasleek problema ebazteari, soluzioa 
lortzeko prozedura estandarrik ez dagoenean. Hainbat alderdi ebaluatuko dira: ea 
enuntziatua ulertzen den testuaren zati bakoitzaren azterketaren eta alderdi nagusienen 
identifikazioren bitartez, nola aplikatzen diren ebazpenerako estrategia sinpleak, eta ea 
ikasleak soluzioa zuzena dela eta planteatutako problemari ongi egokitzen zaiola 
egiaztatzeko ohiturarik eta trebetasunik ba ote duen. Era berean, ebaluatu egin behar da 
ebazpenak bilatzeko jarraikitasuna, nork bere buruarengan soluzioa lortzeko konfiantza 
izatea, eta garatutako ideia eta prozesu pertsonalak hitz nahiko zehatzez transmititzeko 
gaitasuna, ikaskideek uler ditzaten. Erkatze jarduera hori egiteko jarrera positiboa izatea 
ere kontuan hartuko da. 

DBH 3. ikasmailan berriro ere irizpide izanen dira Zenbaki arrazionalak, haien 
eragiketak eta haien propietateak erabiltzea informazioa bildu, eraldatu eta trukatzeko 
eta eguneroko bizitzarekin zerikusia duten arazoak ebazteko. Egiaztatu behar da 
ikasleak gai diren zenbakiak eta eragiketak identifikatu eta erabiltzeko, haien esanahiaz 
eta propietateez jabetzen diren, kalkulu modurik egokiena hautatzen duten (buruzkoa, 
idatzizkoa edo kalkulagailu bidezkoa) eta lortutako emaitzen koherentzia eta 
zehaztasuna kalkulatzeko gai diren. Halaber, garrantzitsua da, planteatutako egoera 
kontuan hartuta, zenbakiak modu egokian adieraztea: zenbaki hamartarra, zatikia edo 
notazio zientifikoa. Maila honetan planteatu behar diren problemetan oso garrantzitsua 
da notazio zientifikoa erabiltzea, baita emaitzak eskatutako zehaztasunera biribiltzea eta 
hori egitean izandako akatsa baloratzea ere. 

Emandako propietate edo erlazio bat hizkuntza aljebraikoaren bidez 
adieraztea, eta erregulartasunak behatzea egiazko egoeretatik lortutako zenbaki 
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sekuentzietan, eraketa-legea eta dagokion formula lortuz, kasu errazetan. Irizpide honen 
bidez egiaztatu nahi da ikasleek fenomeno batetik informazio garrantzitsua ateratzeko 
eta adierazpen aljebraiko bihurtzeko gaitasuna baduten. Zenbaki-pauten 
tratamenduari dagokionez, kontuan hartuko da ea ikasleak gai diren erregulartasunak 
aztertzeko eta adierazpen sinbolikoak lortzeko, iterazio-formak eta forma errepikariak 
barne direla. 

Eguneroko bizitzako arazoak ebaztea, lehen edo bigarren mailako ekuazioak 
edo bi ezezagun dituzten ekuazio linealen sistemak planteatu eta ebatzi behar diren 
kasuetan. Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleek badakiten letrazko 
adierazpideak manipulatzeko teknikak erabiltzen, ebatzi aurretik ekuazio eta sistemetara 
bihurtzen ahal diren problemak ebazteko. Ebazpen aljebraikoa ez da planteatzen 
ebazpen metodo bakartzat; bestelako metodo numeriko eta grafikoekin 
konbinatzen da, baliabide teknologiko egokiak erabiliz. 

 Planoko mugimenduen bidez irudi geometriko batetik beste batera eramaten 
duten eraldaketak ezagutzea, mugimendu horiek erabiltzea nork bere konposizioak 
sortzeko, eta eguneroko diseinuak, artelanak eta naturan dauden konfigurazioak 
aztertzea geometriaren ikuspegitik. Irizpide honen bidez baloratu behar da ea ikasleek 
planoko mugimenduak ulertzen dituzten, mugimendu horiek analisirako beste tresna bat 
gehiago baitira egitura naturaletan edo artelanetan. Mugimenduak hautemanez gero, 
haien elementu bereizgarriak identifika daitezke: simetria ardatzak, biraketaren zentroa 
eta anplitudea, etab. Era berean, leku geometrikoak beren propietateengatik ezagutuko 
dira, ez beren adierazpen aljebraikoagatik. Gainera, objektuak manipulatzeko eta 
mugimenduak eratzeko sormena eta gaitasuna ebaluatuko dira, ikasleak beren lanak 
sortzeko gai izan daitezen. 

Eredu linealak erabiltzea, enuntziatu, taula, grafiko edo adierazpen 
aljebraiko baten bidez emanda dauden egiazko egoerak aztertzeko. Irizpide honen 
bidez baloratu behar da ea ikasleak gai diren funtzio linealen bitartez adierazten ahal 
diren fenomeno fisikoak, sozialak edo eguneroko bizitzakoak aztertzeko, balio-taula 
egiteko, ardatzetan eskala egokiak erabiliz grafikoa marrazteko eta erlazioaren 
adierazpen aljebraikoa lortzeko. Halaber, ebaluatu nahi da ea ikasleak gai diren 
baliabide teknikoak grafiko baten alderdi nagusien analisiari aplikatzeko eta hartara 
aztergai den fenomenoaren ezagutzan sakontzea ahalbidetuko duen informazioa 
ateratzeko. 

Informazio estatistikoak landu eta interpretatzea, erabiltzen diren taulen eta 
grafikoen egokitasuna kontuan hartuta, eta parametroak zenbateraino diren 
adierazgarriak aztertzea. Baloratu nahi da ea ikasleak gai diren informazio estatistikoa 
maiztasun tauletan eta grafikoetan antolatzeko, alderdi tekniko, funtzional eta estetikoak 
aintzat harturik (informazioa ongien aurkeztuko duen taula edo grafikoa hautaturik), eta 
banaketa bateko balio zentralak (batez bestekoa, mediana eta moda) eta sakabanatze 
parametroak (ibiltartea eta desbideratze tipikoa) kalkulatzeko, kalkulagailua edo kalkulu 
orria erabiliz, behar izanez gero. Era berean, taula eta grafiko eran emandako 
informazio estatistikoa interpretatzeko gaitasuna baloratuko da. Azkenik, 
populazio batetik ondorio egokiak atera beharko dira, haren parametro adierazgarrienak 
jakinda. 
 Kasu errazetan iragarpenak egitea zerbait gertatzeko aukerari buruz, aldez 
aurretik enpirikoki lortutako informazioa edo aukeren zenbaketaren emaitza kontuan 
hartuta. Ikasleek ausazko saiakuntza sinple bateko oinarrizko gertaerak eta saiakuntza 
horri lotutako beste gertaera batzuk identifikatzeko duten gaitasuna neurtu nahi da. 
Halaber, kasu errazetan, saiakuntzatik edo kalkulutik (Laplaceren legea) abiatuta 
gertaera baten probabilitatea zehaztu eta interpretatzeko duten gaitasuna neurtu behar 
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da. Horregatik, bereziki interesgarriak dira saiakuntzaren, simulazioaren edo 
zenbaketaren emaitzetatik abiatuta zentzuzko erabakiak hartzea eskatzen duten egoerak. 

 Problemak ebazteko estrategiak eta teknikak planifikatu eta erabiltzea, hala nola 
zenbaketa zehatza, indukzioa edo antzeko problemen bilaketa, eta egiaztatzea soluzioa 
bat datorrela planteatutako egoerarekin, eta ahoz nahiz idatziz adieraztea, zehaztasunez, 
arrazoibideak, erlazio kuantitatiboak eta elementu matematikoak dituzten informazioak, 
horretarako hizkuntza matematikoak eskaintzen duen erabilgarritasun eta sinpletasuna 
aintzat hartuz. Ebaluatu behar da ea ikasleak gai diren problema bat ebazteko bidea 
planifikatzeko eta ebazpenari begira estrategia konplexuagoetara jotzeko. Halaber 
kontuan hartuko dira soluzioak bilatzeko jarraikitasuna, soluzioen koherentzia eta ebatzi 
beharreko egoerarako egokitasuna, eta soluzioa lortzeko nork bere buruarengan 
erakusten duen konfiantza. Gainera, aintzat hartuko da kantitateak, neurriak, zenbakizko 
erlazioak edo erlazio espazialak dituzten mota guztietako informazioak adierazteko 
erabiltzen den hizkuntzaren zehaztasuna, baita problema ebazteko erabiltzen diren 
estrategiak eta arrazoibideak ere. 

DBHko 4. ikasturtean eskatuko zaie mota guztietako zenbaki eta eragiketak eta 
haien propietateak erabiltzea informazioa bildu, eraldatu eta trukatzeko eta eguneroko 
bizitzarekin zerikusia duten arazoak ebazteko. Egiaztatu behar da ikasleak gai diren 
zenbakiak eta eragiketak identifikatu eta erabiltzeko, haien esanahiaz eta propietateez 
jabetzen diren, kalkulu modurik egokiena hautatzen duten (buruzkoa, idatzizkoa edo 
kalkulagailu bidezkoa) eta lortutako emaitzen koherentzia eta zehaztasuna kalkulatzeko 
gai diren. Maila honetan, bereziki, begiratu behar da ea ikasleak gai diren 
egunerokotasunetik hurbil dauden inguruneetan zenbakiak erabiltzeko eta ea zenbakien 
beste alderdi batzuk ikasi dituzten, neurketarekin eta zenbaki oso handi edo oso 
txikiekin zerikusia dutenak. 

Ehunekoak eta tasak aplikatzea eguneroko problemak eta finantzen arlokoak 
ebazteko, eta kalkulu orria erabiltzeko aukera baloratzea, zenbakien kopuruaren eta 
konplexutasunaren arabera. Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleak gai diren 
finantzen arloko ohiko egoerekin zerikusia duten problemei ehunekoak, tasak, 
gehikuntzak eta gutxipenak aplikatzeko. Halaber, behar izanez gero, informazioaren 
teknologiak erabili behar dituzte kalkuluak egiteko. 

Eguneroko bizitzako arazoak ebaztea, lehen edo bigarren mailako ekuazioak 
edo bi ezezagun dituzten ekuazio linealen sistemak planteatu eta ebatzi behar 
diren kasuetan. Irizpide honen bidez egiaztatu nahi da ikasleek badakiten letrazko 
adierazpideak manipulatzeko teknikak erabiltzen, ebatzi aurretik ekuazio eta sistemetara 
bihurtzen ahal diren problemak ebazteko. Ebazpen aljebraikoa ez da planteatzen 
ebazpen metodo bakartzat; bestelako metodo numeriko eta grafikoekin konbinatzen 
da, informazioaren teknologien erabilera egokiaren bidez. 

Egiazko egoeretan zuzeneko eta zeharkako neurriak lortzeko tresna, formula eta 
teknika egokiak erabiltzea. Egiaztatu nahi da ikasleek estrategia egokiak garatu dituzten 
magnitude ezagunetatik abiatuta magnitude ezezagunak kalkulatzeko, eskura dituzten 
neurketa tresnak erabiltzeko, formula egokiak aplikatzeko eta proposaturiko neurketari 
dagozkion teknika eta trebetasunak garatzeko. 

Egoera jakin batean erlazio kuantitatiboak identifikatzea eta zein funtzio 
motaren bidez adierazten ahal diren zehaztea. Irizpide honen bidez ebaluatu nahi da ea 
ikasleak gai diren fenomeno jakin bati dagokion eredua bereizteko, ikasitako 
ereduen artetik (lineala, koadratikoa, esponentziala), eta zentzuzko ondorioak 
ateratzeko hari lotutako egoeratik; azterketa hori egiteko informazioaren teknologiak 
erabili behar dituzte, behar izanez gero. 
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Egiazko egoerei lotutako funtzio-erlazioak adierazten dituzten taula eta 
grafikoak aztertzea, horien portaerari buruzko informazioa lortzeko. Grafiko baten 
edo taula bateko zenbakizko balioen portaera ikusirik, aztergai den fenomenoari 
buruzko ondorioak ateratzeko gaitasuna baloratuko da. Horretarako, datu grafikoetatik 
edo zenbakietatik abiatuta, aldakuntza tasen interpretazioa eta hurbilketa egin beharko 
da. 

Taula eta grafiko estatistikoak osatu eta interpretatzea, eta bai banaketa 
diskretu eta jarraituetan maizenik izaten diren parametro estatistikoak ere, eta 
erabilitako laginen adierazgarritasuna kualitatiboki baloratzea. Informazio estatistikoa 
tauletan eta grafikoetan antolatzeko gaitasuna eta kalkulagailuaren nahiz kalkulu 
orriaren laguntzaz parametro garrantzitsuenak kalkulatzeko gaitasuna baloratu behar 
dira. Maila honetan lortu nahi da ikasleek kontuan har ditzatela lagina hautatzeko 
prozeduraren adierazgarritasuna eta baliozkotasuna, eta ikerlanaren ondorioak populazio 
osoari aplikatzea egokia ote den azter dezatela. 

Probabilitate-kalkuluaren kontzeptuak eta teknikak aplikatzea eguneroko 
bizitzako arazo eta egoerak ebazteko. Ikasleek gai izan behar dute lagin-espazioa 
identifikatzeko esperientzia bakunetan eta esperientzia konposatu xumeetan, eguneroko 
bizitzako ingurune jakinetan, eta Laplaceren legea, zuhaitz-diagramak edo kontingentzia 
taulak erabili behar dituzte probabilitateak kalkulatzeko. Gainera, lortutako emaitzak 
baliatu behar dituzte zentzuzko erabakiak hartzeko, planteatutako problemen 
testuinguruan. 

Azkenik, eskatuko zaie A aukerakoei problemak ebazteko arrazoitze-prozesu eta 
estrategia anitz eta erabilgarriak planifikatu eta erabiltzea, eta arrazoibideak, erlazio 
kuantitatiboak eta elementu matematikoak dituzten informazioak ahoz nahiz idatziz 
adieraztea, zehaztasunez, horretarako hizkuntza matematikoak eskaintzen duen 
baliagarritasun eta sinpletasuna baloratuz. Ebaluatu nahi da ea ikasleak gai diren 
problema bat ebazteko bidea planifikatzeko, esku hartzen duten erlazio matematikoak 
ulertzeko eta aurreko kurtsoetan ikasitako estrategiak eta ebazpen teknikak aplikatzeko, 
beren gaitasunaz eta intuizioaz fidaturik. Gainera, aintzat hartuko da kantitateak, 
neurriak, zenbakizko erlazioak edo erlazio espazialak dituzten mota guztietako 
informazioak adierazteko erabiltzen den hizkuntzaren zehaztasuna, baita problema 
ebazteko erabiltzen diren estrategiak eta arrazoibideak ere. 

DBHko 4. mailako B aukerakoei eskatuko zaie mota guztietako zenbaki eta 
eragiketak eta haien propietateak erabiltzea informazioa bildu, eraldatu eta 
trukatzeko eta eguneroko bizitzarekin eta eremu akademikoko beste gai batzuekin 
zerikusia duten arazoak ebazteko. Egiaztatu behar da ikasleak gai diren zenbaki mota 
guztiak eta eragiketak identifikatu eta erabiltzeko, haien esanahiaz eta 
propietateez jabetzen diren, kalkulu modurik egokiena hautatzen duten (buruzkoa, 
idatzizkoa edo kalkulagailu bidezkoa) eta lortutako emaitzen koherentzia eta 
zehaztasuna kalkulatzeko gai diren. Maila honetan bereziki garrantzitsua da begiratzea 
ea ikasleak gai ote diren soluzioa (zehatza edo hurbildua) probleman eskatzen zaien 
zehaztasunari egokitzeko, batez ere berretura, erro edo zatikiekin lan egiten dutenean. 

Egoerak eta egitura matematikoak adierazi eta aztertzea, ikur eta metodo 
aljebraikoak erabiliz, problemak ebazteko. Irizpide honen bidez egiaztatu behar da 
ikasleak gai diren aljebra sinbolikoaren bidez erlazio matematikoak adierazi eta 
azaltzeko eta aljebra sinbolikoaren metodoak erabiltzeko problemen ebazpenean, 
inekuazio, ekuazio eta sistemen bitartez. 

Egiazko egoeretan zuzeneko eta zeharkako neurriak lortzeko tresna, formula eta 
teknika egokiak erabiltzea. Egiaztatu nahi da ikasleek estrategia egokiak garatu ote 
dituzten magnitude ezagunetatik abiatuta magnitude ezezagunak kalkulatzeko, eskura 
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dituzten neurketa tresnak erabiltzeko, formula egokiak aplikatzeko eta proposaturiko 
neurketari dagozkion teknika eta trebetasunak garatzeko. 

Erlazio kuantitatiboak identifikatzea egoera jakin batean, horiek adieraz 
ditzakeen funtzio mota zehaztea, eta batez besteko aldakuntza tasa hurbildu eta 
interpretatzea grafiko baten bidez, zenbakizko datuen bidez edo adierazpen 
aljebraikoko koefizienteen azterketaren bidez. Irizpide honen bidez ebaluatu nahi da 
ea ikasleak gai diren fenomeno jakin bati dagokion eredua bereizteko, ikasitako 
ereduen artetik (lineala, koadratikoa, alderantzizko proportzionaltasunekoa, 
esponentziala edo logaritmikoa), eta zentzuzko ondorioak ateratzeko hari lotutako 
egoeratik; azterketa hori egiteko informazioaren teknologiak erabili behar dituzte, behar 
izanez gero. Gainera, grafiko baten edo taula bateko zenbakizko balioen portaera 
ikusirik, aztergai den fenomenoari buruzko ondorioak ateratzeko gaitasuna baloratuko 
da. Horretarako, ikasleek batez besteko aldakuntza tasaren hurbilketa eta interpretazioa 
egin beharko dituzte, datu grafikoak, zenbakizko datuak edo adierazpen 
aljebraikoaren balio jakinak oinarri hartuta. 

Taula eta grafiko estatistikoak osatu eta interpretatzea, eta bai dimentsio 
bakarreko banaketetan maizenik izaten diren parametro estatistikoak ere, eta erabilitako 
laginen adierazgarritasuna kualitatiboki baloratzea. Maila honetan esanahi berezia 
hartzen du datu eskuragarrien azterketa kualitatiboak, bai eta parametro estatistikoak 
batera erabilita atera daitezkeen ondorioek ere. Gainera, lortu nahi da ikasleek kontuan 
har ditzatela lagina hautatzeko prozeduraren adierazgarritasuna eta baliozkotasuna, eta 
ikerlanaren ondorioak populazio osoari aplikatzea egokia ote den azter dezatela. 

Probabilitate-kalkuluaren kontzeptuak eta teknikak aplikatzea eguneroko 
bizitzako arazo eta egoerak ebazteko. Ikasleek gai izan behar dute lagin-espazioa 
identifikatzeko esperientzia bakunetan eta esperientzia konposatu xumeetan, eguneroko 
bizitzako ingurune jakinetan, eta Laplaceren legea, zuhaitz-diagramak edo kontingentzia 
taulak erabili behar dituzte probabilitateak kalkulatzeko. Gainera, lortutako emaitzak 
baliatu behar dituzte zentzuzko erabakiak hartzeko, planteatutako problemen 
testuinguruan. 

Problemak ebazteko arrazoitze-prozesu eta estrategiak planifikatu eta erabiltzea 
(adibidez, hipotesiak eman eta justifikatzea, edo orokortzea), eta arrazoibideak, erlazio 
kuantitatiboak eta elementu matematikoak dituzten informazioak ahoz nahiz idatziz 
adieraztea, zehaztasun eta zorroztasunez, horretarako hizkuntza matematikoak 
eskaintzen duen baliagarritasun eta sinpletasuna baloratuz. Ebaluatu behar da ea 
ikasleak gai diren problema ebazteko bidea planifikatzeko, erlazio matematikoak 
ulertzeko eta hipotesiak osatu eta egiaztatzeko, beren gaitasunaz eta intuizioaz fidaturik. 
Gainera, aintzat hartuko da kantitateak, neurriak, zenbakizko erlazioak edo erlazio 
espazialak dituzten mota guztietako informazioak adierazteko erabiltzen den 
hizkuntzaren zehaztasuna eta zorroztasuna, baita problema ebazteko erabiltzen diren 
estrategiak eta arrazoibideak ere. 
 
2.3-Batxilergoan  

  
Oraingo honetan curriculumak (NG, 2015) ebaluazio irizpideak esleitzen dizkio 

eduki multzo bakoitzari; hortaz, banan bana aztertuko dira ebaluazio irizpide multzo 
hauek eta arestian egin bezala, lehen atalean aztertutako edukiekin bat egiten duten 
irizpideak belztuko dira. 

Azken azpiatal honetan ere lehen azpiataleko (2.1- LH) estruktura bera erabili 
da. Ebaluazio irizpideak taulatu dira eta soberan zeudenak arbuiatu; hori dela eta, 
curriculumean agertzen diren hainbat ebaluazio irizpide falta dira. 
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MATEMATIKA I 
ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
1. Zenbaki errealak, haien eragiketak eta propietateak erabiltzea, informazioa biltzeko, 
eraldatzeko eta trukatzeko, emaitzak zenbatetsiz, baloratuz eta irudikatuz problemak ebazten diren 
testuinguruetan. 
ANALISIAK 
1. Funtzio elementalak, enuntziatu, taula edo adierazpen aljebraikoen bidez emanak, identifikatzea, 
egoera erreal bat deskribatzen dutenean, eta haien propietateak kualitatiboki eta kuantitatiboki 
analizatzea, horiek modu grafikoan irudikatzeko eta, nondik eratortzen diren, fenomeno horixe 
interpretatzen lagunduko duen informazio praktikoa ateratzeko. 
2. Funtzio baten limitearen eta jarraitutasunaren kontzeptuak erabiltzea eta horiek aplikatzea 
limiteen kalkulurako eta funtzio batek puntu batean edo tarte batean duen jarraitutasunaren 
azterketarako. 
3. Funtzio baten puntu bateko deribatuaren kontzeptua, haren interpretazio geometrikoa eta 
deribatuen kalkulua aplikatzea fenomeno natural, sozial edo teknologikoen azterketarako eta 
problema geometrikoen ebazpenerako. 
4. Funtzioak aztertzea eta modu grafikoan irudikatzea, eta informazioa eskuratzea beren 
propietateetatik abiatuta eta informazioa ateratzea haien portaera lokal edo globalaren gainean. 
GEOMETRIA 
3. Biderkadura eskalarraren eragiketa eta haren ondorioak maneiatzea. Oinarri ortogonal eta 
ortonormalaren kontzeptuak ulertzea. Plano euklidearra eta plano metrikoa bereiztea eta bietan 
zehaztasunez moldatzea, bietan erabilirik haien tresna eta propietateak. 
4. Geometria lau elementalaren zenbait egoera modu analitikoan interpretatzea, zuzenen ekuazioa 
eskuraturik, eta horiek erabiltzea intzidentziako eta distantzien kalkuluko problemak ebazteko. 
5. Planoko leku geometrikoaren kontzeptua maneiatzea. Zenbait leku geometriko ohikori dagozkien 
formei antzematea, haien ekuazio murriztuak aztertzea eta haien propietate metrikoak aztertzea. 

11. taula: Batxilergo akademikoko 1. urteko ebaluazio irizpideak 
  

MATEMATIKA II 
ANALISIAK 
1. Funtzio baten puntu bateko edo tarte bateko jarraitutasuna aztertzea, eta horren ondoriozko 
emaitzak aplikatzea. 
2. Funtzio baten puntu bateko deribatuaren kontzeptua, haren interpretazio geometrikoa eta 
deribatuen kalkulua aplikatzea fenomeno natural, sozial edo teknologikoak aztertzeko, eta problema 
geometrikoak, limiteak kalkulatzeko problemak eta optimizazio problemak ebazteko. 
3. Funtzio errazen integralak kalkulatzea, jatorrizkoak kalkulatzeko oinarrizko teknikak aplikatuz. 
4. Integral definituen kalkulua erabiltzea, zuzen eta kurba errazek mugaturiko eskualde lauetako 
azalerak neurtzeko, horiek erraz irudikatzen ahal direlarik, eta orokorrean, problemak ebazteko. 
GEOMETRIA 
1. Problema geometriko espazialak ebaztea, bektoreak erabiliz. 
2. Zuzenen eta planoen arteko intzidentzia, paralelismo eta zutasun problemak ebaztea, zuzenaren 
ekuazioa eta espazio planoaren ekuazioa erabiliz. 
3. Bektoreen arteko biderkadurak erabiltzea angeluak, distantziak, azalerak eta bolumenak 
kalkulatzeko, haien balioa kalkulatuz kontuan harturik haien esanahi geometrikoa. 
 

12. taula: Batxilergo akademikoko 2. urteko ebaluazio irizpideak 
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GIZARTE ZIENTZIETARA APLIKATUTAKO MATEMATIKA I 
ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
3. Hizkuntza aljebraikoa edo grafikora transkribatzea gizarte zientziei dagozkien egoerak eta 
teknika matematiko eta tresna teknologiko egokiak erabiltzea problema errealek ebazteko, testuinguru 
partikularretan lortutako ebazpenen interpretazioa emanez. 
ANALISIAK 
1. Funtzio errealen grafikoak interpretatzea eta irudikatzea, kontuan harturik haien ezaugarriak eta 
gizarte fenomenoekin duten lotura. 
2. Tauletatik abiatuta, funtzioen balioak interpolatzea eta estrapolatzea, eta erabilgarritasuna 
ezagutzea kasu errealetan. 
4. Jarraitutasun kontzeptua ezagutzea eta puntu bateko jarraitutasuna ikastea funtzio polinomiko, 
arrazional, logaritmiko eta esponentzialetan. 
5. Tarte bateko eta puntu bateko batez besteko bariazio tasa geometrikoki ezagutzea eta interpretatzea, 
deribatu kontzeptuarekiko hurbilketa gisa, eta deribazio erregelak erabiltzea, funtzio errazen eta 
haien eragiketen funtzio deribatua ateratzeko. 
ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA 
4. Probabilitate binomialeko eta normaleko banaketen bidez modelizatzen ahal diren fenomenoak 
identifikatzea, haien parametroak kalkulatuz eta elkar loturiko zenbait gertaeren probabilitatea zehaztuz. 

13. taula: Gizate zientzietara aplikaturiko batxilergoko 1. urteko ebaluazio irizpideak 
 

GIZARTE ZIENTZIETARA APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 
ZENBAKIAK ETA ALJEBRA 
2. Ohiko hizkuntzan adierazten diren problemak hizkuntza aljebraikora transkribatzea, eta horiek 
ebaztea halako teknika aljebraiko batzuk erabiliz: matrizeak, ekuazio sistemak, inekuazioak eta 
programazio lineal dimentsio bikoa, modu kritikoan interpretatuz eskuratutako konponbideen esanahia. 
ANALISIAK 
2. Deribatuen kalkulua erabiltzea ondorioak ateratzeko funtzio baten portaeraren gainean, izaera 
ekonomiko edo sozialeko egoera errealetatik ateratako optimizazio problemak ebazteko eta aztertutako 
fenomenotik ondorioak ateratzeko. 
3. Integralen kalkulua erabiltzea, zuzen eta kurba errazek mugaturiko eskualde lauetako azalerak 
neurtzeko, horiek erraz irudikatzen ahal direlarik berehalako integraziorako teknikak erabiliz. 

14. taula: Gizate zientzietara aplikaturiko batxilergoko 2. urteko ebaluazio irizpideak 
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3 Kapitulua: Ariketen, problemen eta galderen ereduak testu-
liburuetan eta funtzioekin duten lotura indarrean dagoen 

curriculumean 
 

Hirugarren atal honetan LHtik Batxilergorako urteetan erabilitako testu-liburuen 
ariketen aurkezpena egitea du helburu. Helburu honekin, urtez urte banatu dira 3. atal 
honen azpiatalak eta 2. DBHtik goragoko zein beheragoko ikasmailak aukeratu dira: 
LHko 6., DBHko 1., 2., 3. eta 4. ikasmailak, alegia. 

Atalaren luzera murriztearren 2 ariketa esanguratsuenak aukeratu dira ikasmaila 
bakoitzeko (laugarren mailan izan ezik); bost azpiatal izanik, osotara hamar ariketa izan 
beharko litzateke, baina laugarren mailakoak mamitsuagoak izanagatik gehiago 
aukeratu dira. Ariketa hauek guztiak, ariketa, problema, kuestio eta egoera lau mota 
ezberdinetan sailkatu dira. 

Erabilitako eskuliburuak LHrako .... izan dira eta DBHrako Savia SM 
editorialeko aleak erabili dira ordea.   
 
3.1- Ariketen, problemen eta galderen ereduak LHko 6. mailan  
 
Sailkapena: Ariketa 
 
Deskribapena: 

Ikasleak emakume kopuruaren (f(t)) frekuentzia poligonoa marraztu behar du 
denboraren (aldagai askea = t) menpe. Poligono frekuentziak funtzioen grafoekin lehen 
kontaktua izanen da; sasifuntzioak, alegia. 
 
Adibidea: 
 

 
1. irudia: LH6ko estatiskiken ataletik ateratako ariketa. 
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Sailkapena: Ariketa 
 

Deskribapena: 
Ikasleak bi aldagai ezberdinen frekuentzia poligonoak marraztu behar ditu 
denboraren (aldagai askea = t) menpe; oraingoan bi sasifuntzio ditugu, f(t) eta 
g(t) alegia. Gerta liteke ikasleari hauen arteko erlaziorik dagoen ala ez 
baieztatzen eskatzea. Bestetik, estatistikako batezbesteko posizio aldagaiaren 
inguruan galdetzen da. 

 
Adibidea: 

 

 
2. irudia: LH6ko estatiskiken ataletik ateratako ariketa. 
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3.2- Ariketen, problemen eta galderen ereduak DBHko 1. mailan  
 
Sailkapena: Kuestioa 
 
Deskribapena: 

Ikasleak eragiketen jerarkiaren inguruan hausnartu behar du. Horretarako 
ikasleak liburuak emandako pautak jarraitu behar ditu.  
 
Adibidea:  
 
 
 

 
3. irudia: DBH 1. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 
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Sailkapena: Ariketa 
 
Deskribapena: Ikasleak maldaren kontzeptu intuitiboarekin lan egin behar du. 
 
Adibidea: 
 

 
4. irudia: DBH 1. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 

 
 
3.3- Ariketen, problemen eta galderen ereduak DBHko 2. mailan  
 
 
Sailkapena: Ariketa 
 
Deskribapena:  

Ikasleari egun horretan ikasitako maximo eta minimo kontzeptuak baliatzeko 
eskatzen zaio esplizituki. 
 
Adibidea: 
 

 
5. irudia: DBH 2. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 
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Sailkapena: Ariketa 
 
Deskribapena: Ikasleari grafika bat deskribatzeko eskatzen zaio. 
 
Adibidea: 
 

 
6. irudia: DBH 2. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 

 
 
 
3.4- Ariketen, problemen eta galderen ereduak DBHko 3. mailan  
 
 
Sailkapena: Problema 
 
Deskribapena:  

Funtzio afinaren eta tarteka definitutako funtzioen problema. Bi aldagai ditu, x = 
masa eta f(x)=y=medikamentu gramoak. Ikasleak taula osatu, funtzioen tarteak 
identifikatu, grafikatu eta grafikaren deskribapena egin behar du.  
 
Adibidea: 
 

 
7. irudia: DBH 3. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 
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Sailkapena: Ariketa/Kuestioa 
 
Deskribapena:  

Tarteka definitutako funtzioen moduko ariketa zaila moduan hasten da baina 
ostean egindakoaren hausnarketa eskatzen dio ikasleari. Azaleren kalkulu konposatua 
egiten jakitea eskatzen du aurretik. 
 
Adibidea: 
 

 
8. irudia: DBH 3. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 

 
 
 
3.5- Ariketen, problemen eta galderen ereduak DBHko 4. mailan  
 
 
Sailkapena: Ariketa 
 
Deskribapena: Funtzio ezberdinen grafikak egitea.  
 
Adibidea: 

 

 
9. irudia: DBH 4. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 
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Sailkapena: Problema/Kuestioa 
 
Deskribapena:  

Ikasleak bigarren mailako ekuazioen soluzioen inguruko hausnarketa egin 
beharko du azaltzen zaion problema dela medio. Ez du erdiko pausorik. 
 
Adibidea: 
 

 
10. irudia: DBH 4. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 
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Sailkapena: Ariketa/Problema 
 
Deskribapena:  

Ikasleak problema egin aurretik (‘c) atala’), beste bi aurreko pauso ematen 
zaizkio ariketa moduan. Deribatuen bidezko optimizazioa erabili beharko du problema 
ebazteko. 
 
Adibidea: 

 
11. irudia: DBH 4. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 

 
 
Sailkapena: Ariketa 
 
Deskribapena: 1∞ moduko limiteak ebatzi. 
 
Adibidea: 

 
12. irudia: DBH 4. ikasturteko testu-liburutik ateratako ariketaren irudia. 
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4. Kapitulua: Emaitzak 
 
Behin curriculuma eta liburua aztertuta, laugarren atal honek bi helburu izanen ditu; 
batetik, curriculumeko gabeziak aztertu edukiei dagokionez, eta bigarrenik, 
testuliburuaren eta testu-liburuen arteko koherentzia eztabaidatzea. 

Aurrekoa dela-eta, laugarren atal hurrengo bi azpiataletan banatu da: ausentziak 
eta presentziak curriculumean eta, testu-liburuaren eta curriculumaren arteko 
koherentzia.   
 
 
4.1- Ausentziak eta presentziak curriculumean eta testu-liburuetan 

  
Atal honetan, behin eduki eta ebaluazio irizpideen azterketa amaituta, analisi bat 

eginen da eduki eta ebaluazio irizpide horiek modu jarraituan eta etenik gabe agertzen 
diren curriculumean zehar, edota, aitzitik, saltorik egiten duten, akaso eduki jakin bat 
desagertu egiten delako luzerako progresio horretan e.a. 

Lehenengo ataleko taulek laburki biltzen dute edukien noranzkoa, baina, 
lehenengo kapituluan edukien analisi zehatza laburtzeko balio izan duten taula horiek, 
orain, aldiz, oso aproposak izanen dira edukien nondik-norakoa, funtsa eta ordena 
aztertzeko. Modu berean, bigarren kapituluan belztutako ebaluazio irizpideek aztertu 
beharreko eduki horien haztapena edo, nolabait esatearren, ‘garrantzia’ beste ebaluazio 
irizpideen artean neurtuko du; alegia, ikus daiteke, azaletik irakurrita bada ere, zein 
proportzioan aurkitzen diren intereseko ebaluazio irizpideak beste irizpide guztien 
aurrean. 

Aipatzekoa da, atal honen nahia curriculumak ezartzen dituen edukiak aztertzea 
dela, baina, ez edozein moduan baizik eta osotasun gisa aztertu nahi dira. Hasiera LHko 
azken zikloan ezarri da eta Unibertsitatea du mugarri; hortaz, LHko 5. eta 6. mailak, 
DBHko bi zikloak eta Batxilergoa aztertuko dira. Hala ere, ez da azpiataletan edota 
ziklotan banatu nahi analisi hau, aitzitik, arestian esan bezala, abiapuntu bat ezarri eta 
eduki-helmuga batera iristeko edukien ibilbidea aztertu nahi da.     

Hortaz, lehenik eta behin hastapen-edukiak aztertu beharko dira. LHko 
hirugarren zikloa hasten den ikasle batek ezer gutxi daki aljebra, funtzioak eta abarreko 
kontzeptuen inguruan, beraz, zein norabide hartzen du matematikaren ikasketak 
funtzioen ildo espezifikoan? 

LHko hirugarren zikloan dagoen ikasleak bi oinarrizko elementuekin aritzen da 
bere lehen urrats honetan: grafikoak eta operazioen automatizazioa. Edukiak 
matematikaren eta errealitatearen arteko erlazioa ulertarazten oinarritzen diren heinean, 
funtzioen gaiari heltzeko lehen bi helburuak grafikoen interpretazioa eta aljebraren 
hasiera izan behar dira. Azken helburu hauekin, ikasleek grafikoak esplizituki lantzen 
dute, baina, aljebra landu ahal izateko, ordea, ikasleek ez dute beharrezkoa zaien 
garapen neuronala; ondorioz, operazioen automatizazioaren inguruan  dihardute 
edukiek. 

Arestian, DBHko lehenengo zikloan, garapen kognitiboa sartzen da jokoan. 
Honen adierazle da DBHko bigarren mailan aljebra mailan ematen den aurrerakuntza, 
non ikasleek oinarrizko maila aritmetikoetatik ekuazio sistemak ebaztera pasatzen dira. 
Datuak tauletan sailkatzeko gai izan behar dira, eta hauetatik eraikitako grafikak 
interpretatzen ere, baina, aurrerakuntza honen ordainean ikasleek alde batera utziko dute 
LHn aurkeztutako plano cartesiarra urte batez.  
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Grafikak interpretatzeak ikasleari azalpen formalak ematera behartuko du. 
Honek grafiken deskripziorako ezaugarriak beharrezkoak izatera eramanen du 
curriculumak, azken finean, funtzioen analisirako aurrera-pausoa baita. 

Aljebrizazio mailetan aurrera egiteak grafikak deskribatzeko ezaugarriekin 
batera eta operazioetarako trebetasuna edukitzeak naturalki eramanen du ikaslea 
funtzioen gaira, non, edukien ehuneko handi bat honetarako bideratu den. 

Aipatzekoa da edukien hein handi bat ere zenbakien-zuzenarekin 
erlazionaturikoak direla. Zenbakien-zuzena ez da esplizituki ikasten, baina, zenbakiak 
ordenatzen ikasten da. Ordea, zenbakiak ordenatzen ikasten den bitartean, plano 
cartesiarra albo batera uzten da. 

Eta espazio cartesiarrean datza curriculumen arteko bikoizketa; matematika 
akademikoak ikasi behar dutenen eta matematika aplikatuak ikasi behar dutenen arteko 
bikoizketa, alegia. Baina, jarraitu baino lehen, gustatuko litzaidake nabarmentzea 
Barragués et al. (2014) liburu akademikoan oinarritu naizela baloratzeko zeintzuk 
izango liratekeen unibertsitatera joan behar den ikasle akademikoak jakin beharreko 
edukiak, eta hortaz, atal honetan matematika aplikatuen edukien nondik-norakoa ez da 
aztertuko. 

Ikasketa prozesu globalaren helmuga definitzeko unea heldu da orduan. 
Unibertsitatera joan behar den ikasle horrek funtzio aldagai anitzen eta konplexuen 
analisira bideratu behar ditu ezagutza matematikoak, ondorioz, honen inguruan izan 
behar dira edukiak laugarren mailan eta handik aurrera. 

Laugarren mailan jada aljebraren eta grafikoen uztartzea ematen da funtzioen 
erabilerarekin baina batxilergoan zehar hauek deskribatzeko lanabesak definitu, erabili 
eta fintzen dute ikasleek. 

Grafikak azaletik irakurrita ikus daitekeen moduan, ikasle akademikoek soilik 
sakontzen dute espazio cartesiarrean. Honen helburua funtzio aldagaianitzen, eta 
ondorioz, konplexuen eta bektorialena baita ere, oinarriak eraikitzea da eta, funtzioak 
deskribatzeko lanabesen artean lehena limitea da. 

Limitea analisirako lehen lanabesa den arren, inplizituki, aurreko ikasturteetan 
segidak eta serieak ikasi dituzte, eta, zer esanik ez, etorkizunean limitea formalki 
definitzeko, segidak eta serieak oinarrizkoak dira. Behin limitea ezaguna dela, deribatua 
eta jatorrizko funtzioen inguruan jardungo dute edukiek. 

Behin edukien oihana honetan barrena egon eta edukien nondik norakoa ikusita, 
paragrafo batean laburtzea litzateke onena. Matematika akademikoen bidaia honetan, 
ikasleak gutxinaka-gutxinaka grafikoak eta aljebra uztartuko ditu funtzioari bidea 
egiteko. Behin funtzioekin arituta, hauen deskribapenerako lanabesak ikastera bideratu 
dira edukiak, baina, beti ere, ez da modu formalean ezer ere definitu behar. Hala eta 
guztiz ere, etorkizunean definizio formalak eraikitzeko ‘piezak’ bidean ikasi dira, honen 
adibide dira serieak eta segidak. 

Zer esanik ez, ebaluazio irizpideek ez dute zer ikusirik unibertsitateko ikasle bati 
eskatuko zaionarekin: matematika ikaskuntza formalarekin, alegia. DBH bitartean 
ebaluatzekoak izanen dira nerabe bati egokitu ahal zaizkion gaitasun matematikoak, 
baina, inondik inora formalismo matematikoa. Batxilerren abstrakzio maila handiagoa 
izanda ere, ikasleari definizioen ezagutzea eta aplikazioak jakitea eskatuko zaio 
bakarrik. 

Hortaz, ikus daitekeen moduan, ebaluazio irizpide zein edukiak eboluzionatuko 
dira urtez urte azken helburu horri begira; analisi matematikoa, alegia. Lehen urteetan 
funtzioen gaia estatistika zein zenbakiekin loturiko gaia izanen da, baina, gutxinaka-
gutxinaka bere lekua aurkituko du eduki multzo ezberdinen uztartzea izatetik, multzo 
bereizi bat izatera.  
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Aljebra, zenbakiak, geometria eta estatistika multzoekin loturiko edukiek 
osatuko dute funtzioen multzoa, aurrerantzean, batxilergo akademikoan analisiak 
multzoa bilakatuko den hori. 

Baina, sortutako funtzioen multzo bereizi hori ez du etorkizunik izanen Gizarte 
Zientzietara Aplikaturiko Batxilergoan, azken finean, hau ez baitago analisi 
matematikora bideratuta. 

Beraz, eta bukatzearren, bukaerako helburuekin nahiko koherentea den 
curriculuma da hemen aztertutakoa, baina, espazio cartesiarraren presentzia agian 
txikiegia da DBHko etapan. 

 
4.2- Testu-liburuen eta curriculumaren arteko koherentzia 
  
 Azken azpiatal honek 1. atalean bildutako curriculumeko edukien eta aztertutako 
testuliburuen arteko koherentzia aztertzea du helburu. Aurreko atalean arrazoitu egin da 
(ikusi 3. kapituluaren sarrera) zergatik ikasmailako bi ariketa aukeratu diren. Ordea, 
azpiatal honetan eginen den analisia testu-liburuen ariketa mordoa aztertu ostean egin 
da. 
 Lehenik eta behin esan beharra dago ikasmaila bakoitzerako ariketen eta edukien 
koherentzia eza azpimarragarria dela. Gainera, ariketa berdinak errepikatzen dira 
ikasmaila ezberdinetan baina zailtasun adierazlea aldaturik (ikusi edozein aurreko 
irudiaren hirutan banatutako zirkulutxoa).    
 Baina, koherentzia falta honen atzean ez da kaosa aurkitzen; aitzitik, patroi bat 
aurkitzen da. Ariketak eta curriculuma alderatu ostean ikus daiteke nola liburuek 
hurrengo urteko edukiak aurreratzen dituztela, alegia, ikasmaila zehatz baterako 
ariketak hurrengo ikasmailan eman beharreko edukietan oinarriturik daudela. Hortaz, 
ariketak errepikatu egiten dira urtez urte, nolabait, urteari dagozkion eduki horiek 
sendotu ahal izateko. 
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II Atala:  
Funtzioak ikasketa prozesu baten analisia 
DBHko 2. ikasmailan 
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Master Bukaerako Lanaren bigarren zati honetan, aztertu egiten da 
ikaslegoak eduki ditzaken erroreak, testu-liburuak nola heltzen dion 
funtzioen gaiari, esperimentazioa diseinua, eta azkenik, zeintzuk 
dira honen emaitzak eta hauen analisia.  

Bigarren atal hau lau kapitulutan banatzen da. Laneko bosgarren 
kapituluan erreferentziazko testu-liburuan eta unitatean agertzen 
diren objektu matematikoen analisia egiten da. 
Seigarrenean, berriz, unitatea lantzerakoan ikasleek eduki ditzaketen 
zailtasunak eta erroreak aztertu egiten dira, hauen kausa posibleen 
inguruan hausnartuz. 

Zazpigarrenean, DBH 2. ikasmailako testu-liburuan azaltzen diren 
jardueren adibideak aurkezten dira (ariketak, problemak, galderak 
eta egoerak). 
Behin aurrekoak azalduta, esperimentuaren emaitzak aurkeztu eta 
hauen analisia egiten da. Lanaren bukaerarako utziko da lan guztian 
zehar landutakoaren sintesia eta erantzun gabe geratu diren galderen 
formulazioa. 
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5. Kapitulua: Eduki matematikoak erreferentziazko testu-liburuan eta 
unitatean 

 
Atal honetan DBHko 2. ikasmailari dagokion Savia SM editorialeko 8. unitatea 
aztertuko da; funtzioei dagokien unitatea, alegia. 3. atalean erabilitako testu-liburu bera 
da. 
  
 
5.1-Objektu matematikoak 
  
 Lehenengo atal honetan objektu matematikoen zerrendatzea egingo da ikuspuntu 
ontosemiotikoa erabiliz. Hau dela-eta erreferentziazko liburuan agertzen diren objektu 
matematikoak ondorengo modura sailkatuko dira eta sei ataltxotan bilduko dira 
objektuaren izaeraren arabera: 

1. Elementu linguistikoak: terminoak/espresioak, notazioak eta grafikoak. 
2. Egoera-problemak: matematikaz haraindiko aplikazioak, zereginak, ariketak. 
3. Kontzeptu-definizioak: definizioen edota deskribapenen bidez sartzen direnak†. 
4. Proposizioak-teoremak: kontzeptuen gaineko enuntziatuak. 
5. Prozedurak: algoritmoak, eragiketak, kalkulurako teknikak… 
6. Argudioak: proposizioak eta prozedurak balioztatzeko edo azaltzeko erabiltzen 

dira; oro har, deduktiboak edo induktiboak izan daitezke. 
 
 

1 - ELEMENTU LINGUISTIKOAK 
 
 

Terminoak/Espresioak Erlazioa, grafikoa, zuzena, -ren funtzio, ezaugarri, posizioa, 
aldagai askea/independentea, aldagai dependentea, domeinua, 
irudia, funtzio lineala, malda, konstantea, espresio aljebraikoa, 
koordenatuak, puntua, balioa, ebakidura puntua, paraleloak, 
ebakitzaileak, maximo, minimo, maximo erlatibo, minimo 
erlatibo, ekuazio, identitate, ekuazio sistema, berdintza, 
ezberdintza, jarraitasuna, etena, abszisa, ordenatua, soluzioa, 
parametroa, -ren menpe, gorakorra, beherakorra 
 
 

Notazioak + , - , · , / , ( , { , x , y , f(x) , m , n , a , A , b , B , c , C , = ,  
‘(x, y)’ ,  > , < , ? , ≠ 
 
 

Grafikoak Bi dimentsioko plano cartesiarrean egindako grafikak 
 
  

                                                   
† Esan beharrekoa da definizio guztiak ez direla jarriko. Unitatean agertzen diren eta ikasleendako berriak 
diren horiek jarriko dira soilik.  
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2 - EGOERAK–PROBLEMAK 
 

Kontestualizatuak Grafiko bat emanda, hau interpretatzea; informazio jakina 
ikusita, honekin erlazionaturiko grafikoa eraiki. 
 

Kontestu gabekoak Lehen mailako ekuazioak ebatzi, bi ezezaguneko ekuazio 
sistemak ebatzi, funtzioak deskribatu hiztegi egokiaz. 

 
 

3 - KONTZEPTU-DEFINIZIO BERRIAK 
 

Funtzioa, menpekotasuna, independentzia, domeinua, irudia, malda (aljebraikoa), 
adierazpen aljebraiko linealaren eta grafikoaren arteko lotura. 
 
 

4 - PROPOSIZIOAK–TEOREMAK 
 

Ikasmaila honetan funtzioen analisirako proposiziorik zein teoremarik ez da egiten. 
Esate baterako ‘Bolzanoren teorema’ litzateke bat, baina, batxilergoko edota 
unibertsitateko emaitza bat da eta ez dagokio ikasmaila honi.  
 
 

5 - PROZEDURAK 
 

- Grafika lehen mailako ekuazioa bezala ulertu et viceversa. 
- Funtzio baten grafika lortu et viceversa. 
- Lehen mailako ekuazio bat betetzen duten puntuak lortu. 
- Funtzio baten domeinua eta irudia identifikatu. 
- Malda gorakorraren eta beherakorraren arteko ezberdintasun aljebraikoa 

identifikatu, ulertu eta desberdintzen jakitea. 
- Funtzio baten maximoak eta minimoak identifikatu. 
- Bi zuzenen ebakidura puntua ekuazio linealen sistema soluzio gisa identifikatu.  

 
 

6 - ARGUDIOAK 
 

- Egoera partikularren konprobaketa (bisuala): ekuazio bat betetzen duten puntuak 
irudikatu eta zuzena marratu. 

- Grafikoki gertatutakoa aljebraikoki konprobatu kasu partikularretan, alegia, 
parametroak erabili gabe edota parametro gutxi erabilita (ez-aljebraikoki).  

 
 
5.2-Unitate didaktikoaren analisi orokorra 
  
 Unitate didaktikoa hiru aldibereko unitatetxoetan banatu da 8. Esperimentazioa 
atalean argituko diren arrazoiak direla eta. Klasea osatzen duten ikasleak hiru taldetan 
banatuko dira, A , B eta C taldeetan, alegia, eta unitatearen lehen atala hiru modu 
ezberdinetan planteatu da taldearen arabera. Bosgarren atal honek hiru atalak aztertuko 
ditu eta baita A, B eta C taldeak bateratu osteko unitate bukaera ere. 
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A TALDEA: GeoGebra Liburua‡ 
 

 A taldeak landutako unitatetxoa esperimentaziorako ad hoc prestatutako 
GeoGebra liburua da eta, GeoGebra erabiltzen ikasten den bitartean, lehen mailako 
ekuazioetatik funtzio linealetarako jauzia ematea du helburu. Unitateak ez du inolako 
kontesturik baliatzen gaira sartzeko. Sarrerarik ez duen liburua da eta hiru azpiataletan 
banatu da liburua: ‘PUNTOS EN LA ECUACIÓN’, ‘LA RECTA Y EL ÁLGEBRA’ 
eta ‘FUNCIONES LINEALES’. Hiru atalok ariketa interaktiboen eta edukien teoria 
tartekatu egiten ditu: teoria eta applet. Kuestioak. 
  
 

B TALDEA: Testu Liburua 
  
 B taldeak unitatea lantzeko DBH 2. mailako testu liburua erabiliko du,  SM 
Savia editoriala, 158-181 orrialdetako 8. unitatea, funtzioena, alegia. Ikusteko aukera 
dago A eranskinean. 
 Unitatea 5 azpiataletan banatuta dago: 

• Sarrera (158-159) 
• Edukien garapen teorikoa + ariketa praktikoak (160-173) 
• Laburpena (174) 
• Ariketa sorta (175-179) 
• Autoebaluazio ariketak (180-181) 

  
Sarrera unitateko lehen bi orriak dira eta ikasi beharreko gaiaren, funtzioak, 

alegia, kontestuan jartzen du. 
-Unitaterako aurkezpenerako irudia piano baten barneko sokak dira, nonbait, 

funtzio harmonikoei erreferentzia eginez? 
- 
-Ezker orriko behealdean galdera erretorikoak  

  
 

C TALDEA: Apunte grafikoak 
 

C taldeak eredu grafikoetan oinarritutako apunteekin landuko du unitatea. Bi 
zatitan banatu da unitatea. Apunte grafikoak B eranskinean atxiki dira. 
 Lehen zatian funtzio pare bat agertzen dira irudikaturik eta orriko atzealdean 
funtzio hauen analisia (ikur matematikorik gabe, hizkera naturalean). Ikasleek ostean 
funtzio ezberdinak deskribatu beharko dituzte emandako eredu hori baliaturik. 
Bigarren zatian, aurreko funtzio parea deskribatu da, baina, oraingoan deskribapena 
baliabide matematikoak ( { }, >, ≤, ≥, <, x, y ...) soilik erabilita egin da. Ikasleek 
arestian egindako beste funtzioen deskribapena matematikoki egin beharko dute.  

  
  
  

                                                   
‡ Esteka: https://ggbm.at/C83MmhGQ 
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6. Kapitulua: Unitate didaktikoa lantzerakoan agertu daitezkeen 
zailtasunak eta aurreikusi daitezkeen erroreak 

 
Seigarren atal honetan DBH 2. ikasmailako ikasleek funtzioen unitatea lantzeko 
prozesuan zehar eduki ditzaketen zailtasunak bildu dira. Modu berean, unitate 
didaktikoa lantzerakoan egon daitezkeen erroreak eta hauen jatorri posiblea ere aztertu 
egiten dira atal honetan.  
 
 
6.1- Zailtasunak 
 
  Ikasleek herrengo kontzeptuak ulertzeko edota lanean aritzeko zailtasunak eduki 
ditzakete: 
 

a) Aldagai askea vs. menpekoa 
 

b) y = f(x) grafoaren definizio inplizitua. 
 

c) Zatiki, frakzio zein hamartarrekin lan egitean. 
 

d) Maximo eta minimo erlatibo nahasgarriak. 
 

e) Domeinua eta irudia. 
 

f) Maldaren definizio formala ulertzea. Hau negatiboa bada, malda beherakorra et 
viceversa. 
 

g) Ekuazio sistemak aljebraikoki ebaztean: gehien bat laburtze metodoa. 
 

h) Ekuazio bat betetzen duen puntuak aurkitzea. 
 

i) Ondorio aljebraikoen eta grafikoen arteko lotura. Sistemaren soluzio eza; 
ekuazio bateraezinak = zuzen paraleloak. Soluzio bakarra; ekuazio bateragarriak 
= zuzen ebakitzaileak. Infinitu soluzio; ekuazio baliokideak = zuzen bera. 

 
j) Ikasitako termino berriak erabiltzeko zailtasuna argudioak azaltzerakoan. 

 
k) Plano cartesiarreko puntu baten irakurketa egitea. (batez ere osagaiak zenbaki 

naturalak ez badira.) 
 

l) ax + by + c = 0   eta   y = mx + n    biek ala biek ekuazio linealak direla, eta 
ondorioz, grafika zuzen bat dela. 
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6.2- Erroreak eta horien jatorri posiblea 
 
 Ikasleek hurrengo erroreak egin dezakete unitatean zehar: 
  

a) Puntuak kokatzerakoan x eta y ardatzak nahastu. 
 

b) Zuzenak irudikatu zuzenkiak irudikatu ordez. 
 

c) Zuzen bat irudikatzeko bi puntu baino gehiago erabili. 
 

d) Grafikak baliatu soluzioa ondorioztatzeko aljebraikoki konprobatu gabe. 
 

e) Minus ‘ – ‘ zeinua ahanztea edota beste edozein zenbakiren bat. 
 

f) Ekuazio sistema gaizki ebaztea. 
 

g) Identitateak soluzio gabeko ekuazio moduan sailkatu. 
 

h) Infinitu soluzioko sistema eta soluzio gabeko sistemak nahastu. 
 

 
Errore hauen artean, batzuen kausa, urtean zehar ematen diren eduki multzoaren 

unitateen bidezko banantzea izan daiteke; alegia, elkarrekin oso antzekoak diren 
unitateak, unitate ezberdinak izanagatik, bananduak geratuko lirateke, eta ondorioz, 
ikasleek bi unitateen artean egon zitekeen erlazioak arbuiatzera joko dute. 

Bestetik, ikasleen hein handi batek kalkuluak eta prozedurak modu mekanikoan 
egiten dituzte. Hau dela eta, ezin dute lortutako emaitzaren inguruan hausnartu eta ezin 
dezakete deduzitu kalkuluak ongi edota gaizki egin dituzten. Hortaz, ‘despiste’ moduko 
erroreak prozesuak eta metodoak ez ulertzeari egotzi ahal dizkiogu.  
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7. Kapitulua: Ikasketa prozesua 
 
Zazpigarren atal honetan ikasleek eramandako ikasketa prozesua deskribatuko da. 
Klasea hainbat lantaldetan banatu da lehenengo 7.1 azpiatalean arrazoituko den 
moduan, eta zer esanik ez, lantalde bakoitzak ikasketa prozesu ezberdin bat jarraituko 
du. 
 Ikasketa prozesuak berdinak ez diren arren, ordea, klasearen denbora banaketa 
bera eduki dute lantalde guztiek eta 7.2 azpiatalak azalduko du nolakoa izan den klasean 
egin den unitaterako denbora banaketa. Behin egunak eta plangintza azalduta, ikasleek 
egindako jardueren aurkezpena eginen da, bai klasean egindakoa, eta baita klasetik 
kanpoko jarduerak ere. 
 
 
7.1- Metodologia  
 

Ikasketa prozesuaren atalarekin hasteko, erabilitako metodologia azaldu behar da 
aitzin. metodologia puzzle  edo jigsaw metodologia izan da (Aronson, 1971). 

Puzzle metodoa, oinarrian, arrazakeria liskarrak apaltzeko diseinatua izan zen 
[hedatu apur bat testuinguru hori, interesgarria izan daiteke: helburua aipatu duzu, 
arrazakeria apaltzea, baina esan ezazu baita ere non erabili zen, nork erabili zuen, eta 
zein emaitza eman zituen]. Bistan denez, klasean ez dago horrelako gatazkarik, baina, 
ostean azalduko diren arrazoiengatik metodo kooperatibo hau aukeratu egin da 
esperimentaziorako. 

Metodologiaren dinamika hurrengo hau da. Klaseko kideak hainbat aditu-
taldetan banatzen dira eta edukiak ere banatu egiten dira eduki multzotan. Hortaz, aditu-
talde haina eduki-multzo egon behar dira eta aditu-talde bakoitzari eduki-multzo bat 
esleitzen zaio. Lehenengo eta behin, talde bakoitzak hari dagokion edukia lantzen du, 
eta, ondoren, adituak berrantolatu egiten dira, halako moduz, non talde berrian dauden 
eduki bakoitzeko aditu bana. Honela, eduki batean aditu denak beste edukietan aditu 
direnei azaldu behar die eduki hori. Nolabait, bakoitzak hari dagokiona ikasi eta landu 
beharko du, beste aditu-taldeko kideekin batera. 

Beraz, ohiko-taldeak egiten dira adituen-taldekide bana egokituz ohiko-talde 
bakoitzari. Ohiko-taldeko kideek, alegia, aditu ezberdinek, elkarrekin kooperatu 
beharko dute ikasitako edukiak bilbatzeko eta eduki-multzoen arteko loturak aurkitzeko. 
Parekotasun gisa esan daiteke eduki-multzoak puzzle baten piezak direla eta hauekin 
puzzlea osatu behar dutela ikasleek edukien osotasuna lantzeko. 

Ohiko puzzle metodologian ikasleak aldizka elkartzen dira adituekin eta ohiko-
taldearekin gutxika-gutxika puzzlea eraikitzeko. Adituen ikasle taldeak elkartzen diren 
aldi bakoitzari periodo esaten zaio. Honakoan, berriz, aditu-taldeari periodo bakarra utzi 
zaio, eta, ostean, ohiko-taldeetan lan egin dute. Erabaki hori hartzeko arrazoiak 
zerikusia du esperimentazioan aztertu nahi den faktore batekin, hau da, ikasitako 
edukien jatorriarekiko ikasleek izan dezaketen lehentasuna. 

Nahiz eta aditu talde bakoitzak eduki jakin bat ikasi duen, behin ohiko taldean 
elkarturik, jakin nahi da ikasleak jatorri jakin bateko edukiak lehenetsiko dituen; hots, 
eraginik al du funtzioekin lehen kontaktua interaktiboa izatea? Eragina izanen du 
grafikoki gaiari heltzea? Eta aljebraikoki? Aditu-talde batean hasi zenak metodoz aldatu 
al du ostean problemak ebaztean? 
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Esperimentaziorako hiru aditu-talde osatu dira: 
 

• GeoGebra taldea. Talde hau software dinamikoaren erabileran izango da aditua, 
eta horretarako GeoGebra softwarea erabiliko dute. 
 

• Talde tradizionala. Talde honek ohiko matematika liburua erabiliko du. 
 

• Talde funtzionala. Azkenik, hirugarren talde honek gaiari helduko dio grafikoen 
bitartez. 

  
 Zer esanik ez, ohiko-talde bakoitzak aditu-talde bakoitzeko kide bat eduki behar 
du gutxienez, baina, ohiko-taldeak sortzerakoan kontuan eduki dira ikasleen arteko 
erlazioak. Kurtso hasieratik laginaren klasearekin lan egin dut, hortaz, ikasleen arteko 
erlazioak ezagunak izan ditut. Bestetik, irakasle titularra aldi berean haien tutorea 
izanagatik, are gehiago ezagutzen ditu ikasleak. Biok elkarrekin adostu dugu zein 
izango zatekeen talde banaketarik onena lan-giroa probesteko. 
 
 
7.2- Klasean egin den denboraren banaketa 
 

Unitate honen edukiak jorratzeko egin den ariketa eta jardueren plangintzarako 
hurrengo puntuak izan dira kontuan. Lehenik eta behin irakasle titularraren egutegia 
errespetatu. Irakasle titularrak ekuazio sistemen atala eman ondoren eta Aste Santura 
bitarteko egunetan egiteko proposatu zidan. Bi aste bete eta hiru klase ziren berak 
eskainitakoa eta biok baloratuta egokia zela ikusi genuen. 

Bigarrenik, puzzle metodologia dela-eta, ikasleek hiru etapa ezberdin igaro 
behar zuten: aditu-taldeko etapa, ohiko-talde etapa eta ebaluazioa. Hirugarrenik, 
hurrengo atalean arrazoitzen den bezala, lan honetan aztertzen den egoerarako 
komenigarria zatekeen adituen taldeko etapa behin bakarrik ematea, ohiko Puzzle 
metodologian ez bezala, ebaluazioko emaitzak aztertzean aditu taldearekin erlazionatu 
ahal izateko ondorio bana.  

Hortaz, hauek guztiak kontuan edukita horrelaxe geratu da hiru etapen banaketa: 
lehenengo aste osoa aditu-talde lana, bigarren aste osoa ohiko-talde lanerako eta azken 
asteko hiru egunak ebaluaziorako. 

Aipatu beharrekoa da lehen eguna klase dinamika berria eta ebaluazio irizpideak 
azaltzeko zein taldeak osatzeko utzi nuela. (Ikusi 13. irudia) 

Klase bakoitzak 55 minutu dirau. Bi lehenengo etapen banaketa guztiz berdina 
izan da; lehenengo 5 minutuak klasea eta materiala prestatzeko (altzariak mugitu, 
ordenagailuak piztu, fitxak banatu...), 45 minutuz taldean lan egin eta azken 5 minututan 
fitxak edota idatziriko hausnarketak bildu eta klasea zegoen bezala utzi. 

Ebaluazio hiru saioak elkarren artean ezberdinak izan ziren. Lehena talde 
ebaluazioa zen beste biak indibidualak ziren bitartean eta hirugarrena gainera, bigarrena 
ez bezala, ordenagailuarekin. Alabaina, azterketa dinamika berdin-berdina izan zen 
hiruretan; 5 minutu altzariak behar bezala kokatzeko, lehenengoan taldeka eta besteetan 
indibidualki, eta beste 50 minutuak azterketa egiteko. 
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13. irudia: Unitatearen egutegia. Lehenengo astean ikasleak aditu-taldeetan banatuko 

dira, bigarrenean, aditu-taldeak nahastu eta ikasleek ohiko taldeetan lan eginen dute eta 
azken hiru egunak ebaluaziorako utzi dira. 

 
 
7.3- Planifikatu diren jarduerak 
 

Hiru aditu-talde ezberdinek hiru galdetegi ezberdin egin behar izan dute 
prozesuan zehar. Alde batetik, A taldekoek, GeoGebra taldekoek alegia, GeoGebra 
liburu batekin aritu dira klasean, bestetik, B taldekoek (liburuko taldea edo talde 
tradizionala), liburuko hainbat ariketa egin dituzte eta hirugarren taldeak, ordea, pare bat 
fitxa bete dute. 

Hona hemen A taldeari egindako GeoGebra liburuko irudi bat (ikusi 14. irudia). 
A taldearendako prestatu den GeoGebra liburuak hiru horri ditu: ‘Puntos en la 
ecuación’, ‘La recta y el álgebra’ eta ‘Funciones lineales’, gainera, liburuari bi orri 
atxiki zaizkio ohiko-taldeak ebaluatzeko, baina, bi orri horiek 8. atalean aurkeztuko dira 
atalean aztertuko dira. 

B taldeari dagokionez hauek izan dira egin dituzten ariketak: liburuko 160. 
orritik 167.erako 1, 2, 3, 4, 5 6, 11, 15, 16, 19, 20, eta 21 ariketak. Liburuko unitate 
didaktikoa A eranskinean atxiki da. Zer esanik ez, ariketak egin ahal izateko haien 
kabuz landu behar izan dute ariketei dagokien teoria. 

C taldeari proposatutako ariketa hurrengo grafikoetatik ondorioak ateratzea izan 
da. B eranskinean ikus daitekeen moduan bi funtzio ageri dira. Aldi berean, orriaren 
atzeko aurpegian erantzunak atxiki zaizkie ikasleei (ikusi B eranskina). Haiek bere 
kabuz eta elkarrekin aztertu dituzte funtzioak eta emaitzak. Ostean, antzeko funtzioak 
banatu zaizkie eta domeinua, irudia, jarraitasuna, malda, maximoak eta minimoak 
aztertzeko eskatu zaie.  

Lehen urrats gisa hurrengo irudian agertzen den bezala eman zaizkie erantzunak 
(ikusi B eranskina). Bigarren urrats moduan erantzunak B eranskineko azken orrian 
bezala emateko eskatu zaie ikasleei. 

Behin aditu-taldeen periodoa amaituta ohiko taldeetan hurrengo ariketak egin 
dituzte: 
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14. irudia: GeoGebra liburuka. Eduki guztiak ikusi ahal izateko sakatu hemen§. 
 

 
1. Funtzio-puzzle jokoa: 15. irudian ikus daitekeen moduan lauki-sare bat 

eman zaie eta bertan puzzle piezak jarri behar izan dituzte funtzio bat 
sortzeko. Eraikitako funtzio horrek eskatutako ezaugarriak (jarraitasuna, 
domeinua, maximoak...) bete behar ditu.  
 

2. GeoGebrarekin ekuazio sistemen ariketa: Hurrengo orriotan atxikitako  
galdetegiari erantzun behar zaio GeoGebraren laguntzarekin. Ikusi 16. 
irudia. 

 
3. Ekuazioak eta Ekuazio sistemak: Aurreko unitatean (Ekuazio eta ekuazio 

sistemen unitatea, alegia) landutako ariketa berak berregin GeoGebraren 
laguntzarekin. Ekuazio sistemen soluzioa nahi bezala aurkitu behar 
zuten, baina gakoa hurrengoan zetzan; bi ekuazioak, ekuazio sistemaren 
soluzio puntua, ekuazio bana betetzen zuten bi puntu eta ekuaziorik 
betetzen ez zuen puntu bat irudikatu behar zuten. 4 puntu eta 2 zuzen 
totalean. 

                                                   
§ https://ggbm.at/C83MmhGQ 
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15. irudia: Hona funtzio-puzzlea. Pieza sorta baliatuz eskatzen zaien baldintzak bete 

beharko duen funtzioa eraikitzea eskatzen zaie ikasleei. Plano cartesiarra ez da karratua 
piezek orientazioa izan dezaten. Koloreztatutako domeinua eta ikasleek autonomoki 

egindako kontua da. 
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16. irudia: Ohiko-taldeei proposatutako 2. ariketa. 

 
 
 
7.4- Zereginak: aurreikusitako ikaslearen jarduera autonomoa 
 
 Egutegiko egun bakoitzari esleitutako jarduera egiteko denbora zehatza dute 
ikasleek: 45min gutxi gora-behera. Eguneko jarduera egiteko denbora aski dute 
ikasleek, baina, horrela ez bada gertatzen, eta jarduera bukatu gabe uzten badu ikasleak, 
honek etxera eraman beharko du jarduera bukatzeko falta zaion lana. 
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8. Kapitulua: Esperimentazioa 
 
Kapitulu honetan, ahal izan den heinean, esperimentazioaren inguruko informazio 
gehiena bildu da. Esperimentuaren helburuak ezarri, hau gauzatzerakoan pentsatutako 
diseinua azaldu, eta burutu osteko emaitzak aurkeztuko dira atal honetan zehar. 
 Bost azpiatal bereizi dira kapitulu honetan; lehena, lagina eta esperimentazioaren 
diseinua azaltzen duena, ostean, galdetegia atxiki eta hirugarrenik hipotesiak 
planteatzen dira. Laugarren puntuan emaitzak aurkeztuko dira eta azkenik hauen 
inguruko eztabaida idatzi da kapitulua ixteko. 
 
 
8.1- Lagina eta esperimentazioaren diseinua 
 

Lagina aztertu ahal izateko, lehenik eta behin, laginaren ikastetxea kokatu 
beharko da; ikastetxearen ezaugarriak, (batez ere, sozioekonomiko eta kulturalak) 
tamaina, ikasle kopurua, ikastetxearen kokapena… 
 Esperimentazioa hirigune handi bateko aldirietan kokaturik dagoen ikastetxe 
batean egin da, non elkartzen diren, baita ere, inguruko herrietatik datozen ikasleak. 
Ikastetxea ikastetxe publikoetan handienetarikoa da 10 ikaslerekin. Bertara ikastera, 
metropoliko herri baten gazteriaren gehiengoaz gain, inguruko herrietatik etortzen dira 
ikasleak eta hiru hezkuntza-eredu inplementaturik daude gaur egun, A, D eta G ereduak 
hain zuzen ere, hirurak ala hirurak DBH zein Batxilergoan eskuragai. 

Ikastetxearen ikasle kopurua dela-eta aniztasuna nabaria da. Landa eremutik 
etorritako ikasleak daude hiriko gazteekin ikasgela partekatzen. Aldi berean, etorkinen 
seme-alabak ere daude, landan zein hirian bizi direnak. Aniztasuna areagotzearren, 
ekonomikoki gabeziak dituzten familien eta ekonomikoki abantaila duten familien 
seme-alabak nahastu dira bertan. Bi hitzetan esanda, ikastetxea oso anitza da bai 
kulturan eta baita esparru ekonomikoan ere.  

Ikastetxearen klaseak batez beste 25 ikasle inguruk osatzen dute. Ikasgelen 
tamaina ez da berdina gela guztietan, baina, orokorrean aski da bertan egiten diren 
jarduerak gauzatzeko.       

Lan honen kasu zehatzean, klasean 24 ikasle dira zeinetatik 4 ez dira kontuan 
hartuko. Hauek baztertzeko arrazoia lehenengo maila gaindituta ez izatea izan da kasu 
batzuetan edota jarrera falta besteetan. Lagina 20 ikaslek osatuko dute eta 1etik 24 
bitarteko zenbakiekin identifikatuko dira hemendik aurrera: hots, azterketa-laginetik 
baztertutakoak zenbakia izaten jarraitzen dute. 
 Esperimentuaren diseinuarekin hasi aurretik, esan beharrekoa da aditu-taldeen 
osaera estokastikoa baliatu den bitartean, ohiko-taldeak irakasle titularrak eta biok 
osatutako taldeak direla, ikasleen arteko erlazioak, gaitasunak eta jakintza maila direla 
eta. 

Laginetik jarrera kontuak direla-eta baztertutako laurak errepikatzaileak dira, eta 
ondorioz, kontuan hartuko den laginaren adina 13-14 urte bitartekoa da. Bestetik, 
lagineko hogei ikasle multzotik 6 mutilak dira eta beste 14ak neskak. 17. irudian ikus 
daiteke ikasleen banaketa aditu-taldeetan eta ohiko-taldeetan. 

Behin lagina aztertuta esperimentuaren diseinua dugu hizpide. Esperimentua, 
arestian esan bezala, gai bat (honako kasuan, funtzioak), ikuspuntu ezberdinetatik 
abordatzea da, ondoren ikusi ahal izateko nolakoa izan den eduki ezberdinen 
asimilazioa ikuspuntuaren arabera. Gaia abordatzeko hiru modu aztertu dira: GeoGebra, 
matematika liburua eta eredu-apunteak. 
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17. irudia: Klasearen banaketa bi lantalde moten arabera. Goialdean aditu-taldeak eta 
behaldean ohiko-taldeak. 4, 5, 17 eta 20 ikasleak laginetik kanpo geratuko dira. 

 
 
GeoGebra adierazpen grafiko interaktiboak eta algebra uztartzen dituen 

abiapuntua da. Honetarako GeoGebra plataforma erabili eta GeoGebra-liburu bat 
prestatu eta esleitu zaio A taldeari. A taldea GeoGebra taldea deritzo. 

Matematika liburuko taldeak matematika klaseetarako kurtsoan zehar erabili den 
liburua jarraituko du, bertako teoria irakurri eta ariketak eginez, liburuz kanpoko 
inolako fitxa edo apunterik baliatu gabe. B taldeari egokitu zaio liburuarekin lan egitea. 
B taldea talde tradizionala deritzo. 

Hirugarren taldea, eredu-apunteena alegia, grafikoetan oinarrituriko apunteak 
izanen du abiapuntu, baina, honako kasuan, haiek teoria deduzitu beharko dute eredu eta 
adibide ezberdinen bitartez. C taldeari esleitu diogu gaiari heltzeko ikuspuntu hau eta 
talde funtzionala deritzo. 

Bestetik, ohiko-taldeei dagokionez, alpha, beta, gamma eta delta taldeak 
izendatu dira. Lau talde hauek 5 kidez osatu dira, zeinak aditu-talde ezberdinetan egon 
diren (ikusi 17. Irudiko kolore banaketa). 
 Aurreko paragrafoak izan dira esperimentuaren diseinua azaltzeko, baina, 
zertarako diseinu hau? Begi bistakoa da erantzuna. Esperimenturen nahia zera da; 
funtzioen gaia ikuspuntu ezberdinetik helarazi nahi zaie ikasleei, hots, hauen lehen 
kontaktua funtzioekin guztiz ezberdina izateko; batzuk grafikoki, beste batzuk 
aljebraikoki edo dena delakoa. Ostean, taldeak nahastu nahi dira funtzioen ikuspuntu 
ezberdinak parteka dezaten eta esperimentuaren helburua izanen da identifikatzea 
hipotesi posibleen** artean zein gertatu den. Esperimentuaren nahia azaltzen duen 
eskematxoa ikus daiteke hurrengo orriko 18. Irudian. 

                                                   
** Hipotesiak 8.2 Galdetegia azpiatala azaldu ostean aurkeztuko dira 8.3 azpiatalean. 
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18. Irudia: Esperimentuaren funtsa adierazten duen eskematxoa. Hasiera batean taldeak 
banandurik eginen dute lan. Ostean nahastuko dira eta ideiak partekatuko dituzte. 

Bukaeran zer gertatuko ote? 
 
 
8.2- Galdetegia 
 
 Behin ikasleek funtzioen gaia ikusita eta ekuazio linealen sistemekin 
erlazionaturik 3 klase ordu erabili dira ebaluaziorako, hiru atal ezberdin osatzen baitute 
galdetegia: talde-azterketa, azterketa indibiduala eta GeoGebra azterketa. Hirurak X. 
Irudiko egutegian ikus daitekeen moduan 2017ko aste santua aurretiko hiru egunetan 
gauzatu ziren hurrenez hurren. 
 Esan beharra dago ebaluazioak aurreko unitateko edukiak ere ebaluatzeko erabili 
izan dela, hortaz, ekuazio linealen eta ekuazio sistemen presentzia handia da. Hirurak 
egitean 50min utzi zaie ikasleei azterketa burutzeko. 
 
 

TALDE-AZTERKETA 
 

 Lehen azterketa honen funtsa ohiko taldeen independentzia maila baloratzea da. 
Bi ariketa osatzen dute azterketa: lehena egiteko ekuazio sistemen esangura grafikoa 
ulertu behar da, bigarrena egiteko, ordea, funtzioen analisirako definizioak jakin behar 
dira. Biak ala biak egiteko GeoGebra erabiltzen jakin behar da, beraz, hiru aditu-taldeko 
kideen inplikazioa beharrezkoa da ariketa kanpo-laguntzarik gabe egiteko.   
 Talde azterketa osatzen duten ariketak GeoGebra liburuan aurki daitezke ‘1º 
Ejercicio’ eta ‘2º Ejercicio’ izenekin hurrenez hurren†† eta biek berdin puntuatzen dute: 5 
puntu 10etik. 

                                                   
†† https://www.geogebra.org/m/C83MmhGQ - material/stKE4Z3Y    
   https://www.geogebra.org/m/C83MmhGQ - material/Fjrv66T7 
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AZTERKETA INDIBIDUALA 
 

 Bigarren azterketa honetan ekuazio (linealak eta koadratikoak) eta ekuazio-
sistemen inguruko ariketak ebatzi behar dira kalkulagailu grafikorik erabili gabe; 
arkatzez eta paperean, alegia. Irakasle titularrak prestatutako azterketa da eta huek izan 
dira egin beharreko ariketak 
 
 
 

1. Ariketa: 
Resuelve las siguientes ecuaciones escribiendo todos los pasos 

necesarios para encontrar la solución (2p, 0,5 cada una) 
 
a) x – 1 – 4x = 5 – 3x – 6 

 
b) x + 8 + 2x = 6 – 2x  

 
c) 7(x – 1) – 4x – 4(x – 2) = 2  

 
d) 6(x –  2) – x = 5(x – 1) 

 
 
 

2. Ariketa: 
Resuelve: (1,5 puntos) 
 
a) !"

#
 + 7 = 2x (0,5 puntos) 

 
b) "	–	&	

'
 – (")*

+,
 = ")(

(
 (1 punto) 

 
 
 

3. Ariketa:  
Resuelve las ecuaciones siguientes: (1,5 puntos) 
 
a) –x2 + 8x + 20 = 0 

 
b) x2 + x + 3 = 0 

 
 
 

4. Ariketa:  
Resuelve: (1,5 puntos) 
 
a) 3x2 – 147 = 0 

 
b) 2x2 – 10x = 0 
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5. Ariketa:  
Resuelve los siguientes sistemas utilizando el método que te indica: (3 

puntos – 1 cada apartado) 
 

a) Resueve por sustitución:   3𝑥 − 2𝑦 = 	−42𝑥 + 𝑦 = 2  

 

b) Resuelve por reducción:   2𝑥 + 𝑦 = 6
4𝑥 + 3𝑦 = 14 

 

c) Resuelve por igualación:  4𝑥 − 𝑦 = 3
3𝑥 + 2𝑦 = −6 

 
 
 

6. Ariketa:  
El par (3, -1) es solución de este sistema? Justifica tu respuesta (0,5 

puntos) 
 
 
 

3𝑥 + 2𝑦 = 11
5𝑥 + 𝑦 = 10  

 
 
 
 

GeoGebra AZTERKETA 
 

 Azken azterketa ikasleak GeoGebrarekin duen trebetasuna ebaluatzeko azterketa 
dela, edota, GeoGebra ezinbestekoa dela azterketa gainditzeko ez dira egia; aitzitik, 
azterketa aise erraz gainditu daiteke GeoGebra erabili gabe. 
 Azterketaren dinamika hurrengoa da; ikasleak hiru ekuazio sistemen soluzioa 
aurkitu beharko du, ez du zertan soluzioa aljebraikoki aurkitu behar, baina, grafikoki 
soluzioa aurkitzeko eskatzen zaio. Bestetik, erantzunaren zergatia arrazoitzeko eskatzen 
zaio ikasleari eta hau izanen da aztergai, arrazoi aljebraikoak ematen dituen edo ez. 
 Azterketa osatzen duten hiru ekuazio sistemen soluzioak, bakarra, ezinezkoa eta 
infinituak dira hurrenez hurren. Hona hemen azterketaren enuntziatua eta ebatzi 
beharreko ekuazio sistemak (ekuazio sistema bakoitzaren ondoan plano cartesiarreko 
kuadrikula txiki bat atxiki da bertan funtzio linealen adierazpen grafikoa kopiatzeko eta 
espazio zuria utzi zaie kalkuluak egiteko edota argudiatzeko). 
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Resuelve los siguientes sistemas graficamente: 
 
 Copia en esta hoja la representación gráfica que obtienes con GeoGebra y a 
continuación indica la solución del sistema explicando porqué sabes que es esa.  
 
 
A) 

  	 2𝑥 + 𝑦 = 	2
𝑥 − 𝑦 = 1  

 
 
 
 
 
 

 
 
B) 

			 −𝑥 + 𝑦 = 	5
−2𝑥 + 2𝑦 = 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
C) 

				 2𝑥 + 𝑦 = 	3
4𝑥 + 2𝑦 = 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OHARRA: Azken bi azterketen benetako eredua ikusi nahi bada jo C eranskinera. 
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8.3- Hipotesiak eta aurreikusitako portaerak 
 
 Azpi atal honetan aztertu nahi da aditu-talde batean lan egindako ikasle batek, 
bere ikaskideekin ohiko-taldean ideiak partekatu ostean, zer nolako estrategiak 
baliabidetuko dituen ekuazio sistema edota funtzioekin zerikusia duten ariketak eta 
problemak ebaztean. 
 Ikasleen aurreikusitako portaerak aztertu baino lehen ikasleak har ditzakeen 
bideen hipotesiak planteatu behar dira lehenik eta behin. X. irudiko eskemari jarraiki 
hauxe dira gerta daitezkeen aukerak edo hipotesiak: 
 
 

H1 – Jatorriko koloretik, jatorriko kolorera: 
Ikasleak ikasitako lehen estrategiak (bere aditu-taldearenak, alegia) 
erabiltzen jarraituko du.  

  
  H2 – Jatorriko koloretik, kolore nahasiak: 

Ikasleak beste estrategia batzuk ikasi eta lehen ikasitakoekin batera 
baliatuko ditu. 

 
  H3 – Jatorriko koloretik, beste kolore batera: 

Ikasleak estrategia berriak ikasi eta hauek erabiliko ditu, aurretik 
ikasitakoak alde batera utziz. 

 
  H4 – Jatorriko koloretik, beste kolore zehatz batera: 

Ikasle guztiek aditu-talde zehatz batetatik ikasitako estrategiak erabiliko 
ditu osterantzean.    

 
 
 Hipotesi hauek guztiak ikusita eta aditu-taldeak direnak direla, bi estrategia 
multzo nagusi egonen dira: estrategia-multzo aljebraikoak eta estrategia-multzo 
grafikoak. Hortaz, bi estrategiak independenteki erabilita ebatzi daitezkeen ariketak 
aztertuz posible izango litzateke ikasleen joerak aztertu eta hipotesiren bat ontzat 
aukeratu.  
 Oro har, gerta daiteke ikasleek aljebrarekiko prebalentzia bat izatea, azken batez, 
kontratu didaktikoaren arabera haiek badakitelako aspektu hori dela irakasleak 
ebaluatzen duena, nagusiki. Ikasleek ez dute energiarik galdu nahi izaten ebaluatuko ez 
zaien zerbait ikasten; hortaz, aurreko arrazoia dela-eta, ez da posible izan ikasleak 
‘askatasunean’ ebaluatzea aljebraikoki zein grafikoki egin zitezkeen ariketak ebazten 
(8.5 emaitzen eztabaida azpiatalean berreskuratuko da gaia).  

Ondorioz, hurrengo ariketa hipotetikoa ebatzi da bi estrategia-multzo ezberdinak 
baliaturik, ikasleek egingo luketen moduan, honela, azaldu zitezkeen erroreak aztertu 
ahal izateko. 
  
 
 

  Hurrengo ekuazio sistema ebatzi: 2𝑥 + 𝑦 = 	3
4𝑥 + 2𝑦 = 6 
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ESTRATEGIA ALJEBRAIKOAK 
 
 Estrategia aljebraikoak erabiliko dituen ikaslearekiko espero den portaera 
ekuazio sistemak ebazteko hiru metodoetatik bat aukeratzea izanen da; ordezkapena, 
berdinketa edo laburtzea erabiliko du. 
 Orokorrean, ikaslearen aljebrizazio maila txikixeagoa bada ere, ordezkapen 
metodoa edota berdinketa metodoak erabiltzea espero da, bi hauek oso sistematikoak 
baitira: metodoa aplikatuz emaitza lortzen da nahiz eta metodoa ez ulertu. Laburtze 
metodoa erabiltzea ekuazio sistemen esangura ulertzea inplikatzen du eta horrexegatik 
espero da abstrakzio maila altuxeagoan dauden ikasleek hauxe erabiltzea, behin ulertuta 
besteak baino laburragoa baita. 
 Ordea, hirugarren erantzun bat espero daiteke, exigitzen zaion aljebra mailan 
jantzia den ikasle batek emango lukeena. Bi ekuazioak baliokideak direla argudiatzea, 
bata bestearen multiploa baita. 
 
 
ADB –  1: Aurreko sistemaren ebazpena maila aljebraiko ezberdinetan gerta daitekeen 
erroreekin. 
 
1) MAILA: Ordezkapena edota berdinketa erabiliz 

 
y = 3 – 2x     beraz,           4x + 2(3 – 2x) = 6 

4x + 6 – 4x = 6 
 
  
2) MAILA: Laburtze metodoa erabiliz 
 

								 2𝑥 + 𝑦 = 3 · (−2)
4𝑥 + 2𝑦 = 6 			+ 

                                      . 
0x = 0 

 
Hemendik aurrera gerta daiteke ikasleak identitatea identifikatzea edota ez 
identifikatzea jakintza mailaren arabera. Ikusi nola metodoaren arabera identitatea 
errezago identifikatzen den. 
 

ORDEZKAPENA   |   BERDINKETA   |   LABURTZEA 
 

     4x + 6 – 4x = 6      |   2x + y = 2x + y    |        0x = 0          . 
                  0(x)=0       |   2x + y = 2x + y    |         0x=0           . 

 
3) MAILA: Argudio aljebraikoa 
        
            Bi ekuazioak baliokideak dira, bata bestearen multiploa baita. Ondorioz, 
sistemak infinitu soluzio ditu. 
 
 
 Aurreko adibidean aljebra erabiltzen duen ikasle batek har ditzakeen bideak 
bildu dira. Hala ere, ez dira beste unitateetan ikasleari gerta dakizkiokeen akatsak bildu, 
hala nola, plus eta minus zeinuak ahanztea, enuntziatuak gaizki kopiatzea e.a.  
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ESTRATEGIA GRAFIKOAK 
 
 Ikasle batek estrategia grafikoak erabiliko balitu, hurrengo pausoak eman 
beharko ditu sistema ebazteko: ekuazio bakoitzetik bi puntu lortu, zuzenak irudikatu eta 
ebakidura puntua neurtu. 
 GeoGebra moduko kalkulagailu grafikoa eskura baldin badauka ikasleak, 
lehenengo pausoa ez du zertan egin behar eta bakarrik azkeneko biak egin beharko luke, 
honela, hanka sartzeko aukerak murriztuz. 
 
 
ADB –  1: Aurreko sistemaren ebazpena estrategia aljebraikoak erabiliz 
 
1) PAUSOA: Zuzen bakoitzeko bina puntu lortu 
 

2x + y = 3 ekuaziorako (1,1) puntuak balio du, eta baita (2, –1) puntua ere. 
 

            Gerta daiteke (eta gertatzen da) ikasleak baliabide aljebraiko bat erabiltzea 
puntuak identifikatzeko:  
 
2x + y = 3    hortaz,     y = 3 – 2x      eta x = 1 denean, y = 1, eta x = 2 denean, y = –1 

 
Beraz,  (1,1) puntuak balio du, eta baita (2, –1) puntua ere. 

 
          Prozesua modu batean edo bestean errepikatuko du beste zuzenaren kasurako. 
Ikaslea konturatu daiteke lehen bi puntu horiek bigarren zuzenerako balio dutela eta 
hortaz zuzenean esan zuzen berdina direla eta, ondorioz, infinitu soluzio dituela 
sistemak. 
 
2) PAUSOA: Puntuak plano cartesiarrean kokatu eta zuzenak marraztu. 
 
         Pauso honetan puntuak kokatzean sar dezake hanka ikasleak edota zuzenak 
eraikitzean puntuak elkar gurutzatu. 
 

                          
  

Hona nola lau puntu berek bi ekuazio sistema ezberdin osatzen duten. 
 

3) PAUSOA: Ebakidura puntua identifikatu 
 
         Ikasleak egin dezaken akats bakarra puntua gaizki irakurtzea da, baina, hirugarren 
pausora heltzeak puntuak identifikatzean zein adieraztean hanka sartzeko probabilitatea 
txikia dela esan nahi du. 
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8.4- Emaitzak 
 
 Azpiatal honetan ebaluatutako jardueren analisia eginen da. Hiru azterketak ez 
ezik, klasean gertaturiko egoerak e.a. azalduko dira, ager daitezkeen erroreak eta 
ebazpen metodoek kuntifikatuz. Honetarako azpiatala hiru zatitan banatu egin da: 
emaitzen eta erantzunen analisi kualitatiboa, emaitzen estatistika orokorrak eta aldagai 
ezberdinen erlazioak (analisi aldagaianitza).  
 Lehenengo atalaren funtsa unitatean zehar (gehien bat ez ebaluatutako atalean) 
gertatutako errore eta egoeren analisia egitea da. Intentzioa ez da estatistika egitea 
baizik eta analisi kualitatibo edo orokor bat egitea. 
 Bigarrenean, berriz, analisi estatistiko orokorrak eginen dira; zenbatek egin du 
errore mota bat, zein ehunekok erabili duen metodo zehatzen bat... Hauek kuantifikatu 
eta bildu. 
 Hirugarren atalaren funtsa, aldiz, errore eta metodo ezberdinen, alegia, aldagaien 
arteko erlazioak aztertzea da. Azken ataltxo hau gauzatu ahal izateko analisi 
aldagaianitzarako metodoak erabili dira CHIC programa baliatuz.  
 
 

1 – ANALISI KUALITATIBOA 
 

 Klasearen produkzioa ona izan dela esan daiteke. Ikasle gutxik eraman behar 
izan dituzte klasean programatutako jarduerak etxerako lan gisa, hortaz, klase orduak 
probetxuzkoak izan dira ikasleendako. 
 Talde funtzionalari, hasiera batean, kostatu zaio egin beharreko ariketa ulertzea 
eta lanean hastea, baina, behin irakasleon laguntza pixka batekin eta domeinua eta irudia 
ulertu, ariketan murgildu eta orokorrean ongi egin dute lan. Haien etaparen bigarren 
fasean; hizkuntza naturalean emandako deskripzioak matematikoki egin, alegia, berriro 
ere blokeatu dira, baina, behin “≥” eta “≤” zeinuak ulertuta ez dute akats handirik egin. 
 

 
18. irudia: Talde funtzionaleko kide baten lana. Ikus daitekeen akatsetako bat “Im: -3 ≤ 

y < ∞” ordez “y”  jan du berak: “Im: -3 ≤ ∞”. Beste akats batzuen artean. 
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 Talde honek egindako akats ohikoenak idazkera matematikoan aurki daitezke. 
Taldeko kideek funtzioen deskribapena hizkuntza naturalean ongi egiten zuten arren, 
idazkera matematikoan akatsak egiten zituzten (ikusi 18. irudia). 
 Talde tradizionalari dagokionez ez da daturik bildu. Hauen ikasketa prozesua 
ikasturtean zehar eramandakoaren oso antzekoa izan da, kurtsoan zehar erabilitako 
liburu bera erabili baitute. Aldaketa berri bakarra haiek haien buruen ikasketa 
prozesuaren kudeatzaileak izatea izan da. Ariketa sorta bat eskatu zaie egitea (irakurri 
7.3 atala) baina beste ariketa batzuk egiteko askatasuna izan dute.   
 Esan beharra dago hasiera batean taldeko kideek edozer gauza galdetzen zutela, 
baina, irakasleon erantzun hutsalak ikusita irakasleoi galdetzeari utzi zioten. 
 GeoGebra taldea anitza izan da. Kide batzuk hasiera batean galdurik ikusi dute 
euren burua, hau dela eta bikoteka egin dute lan. Bikoteka lan egin ostean emaitza 
hobeak aztertu dira haien produkzioan. 
 Behin klaseen dinamikan murgilduta, GeoGebra taldeko ikasleek aurrerapauso 
handiak eman dituzte. GeoGebra liburuko ariketek proposatutako hausnarketak egitean 
nahiko produkzio ona eduki du taldeak orokorrean. 
 Hona hurrengo irudiotan taldekide ezberdinek lortutako hausnarketak: 
 
 

 
19. irudia: “Porque tiene infinitas soluciones, pero si va en línea recta.” Ikasle batek 
adierazi nahi du lehen mailako ekuazio baten bi soluzio-puntu arteko zuzena osatzen 

duten infinitu puntu horiek ere soluzio direla. 
 

 
20. irudia: “Conclusión: Si descubres dos (puntos) ya haces los demás en línea recta y 
te sale.” Beste honek ondorioztatu du bi soluzio-puntu aurkituta ez dela aljebraikoki 

ezer gehiago egin behar, beste soluzio guztiak estrapola daitezkeelako. 
 

 
21. irudia: “Si la ecuación corta por un número positivo, el resultado es positivo y 

viceversa. Y si corta por 0,0 el resultado es 0.” Ikasle hau y = mx + n ekuazioaren n 
parametroari buruz eta  y ardatzarekin ebakidurari buruz ari da. 

 

 
22. irudia: “... da lo mismo porque todo es multiplicado por 2, osea, que es 

proporcional.” Ikasle honek ekuazio baliokideen inguruan dioena.   
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 Baina, ikasle hauen artean ere akatsak agertu dira. Ikusi hurrengo bi irudiak. 
Bertan bi akats ezberdin agertzen dira, biek jatorri ezberdinekoak: 
 

 
23. irudia: “si n es positiva,(la función) va cuesta abajo. Si es negativa va cuesta 

arriba” Ikasle batek alderanztutako konklusioa. 
 
 Akats honek bi jatorri izan ditzake. Lehena, eta probableena, idazterakoan 
egindako akats puntual horietako bat izatea: alegia, zerbait idatzi nahi, eta nahi gabe 
aurkakoa idazten den horietarikoa.  

Bigarren jatorria, nonbait, definizioa gaizki ulertzea. Hau da; definizio 
matematikoak definizioak dira, adibidez, gorakorra edo beherakorra izateak ez du 
zentzurik aurretik noranzko bat definitu ez bada. Alegia, jada definituriko definizio 
matematikoek hurrengo definizio matematikoak ezarriko dituzte. Hortaz, bigarren akats 
honek erlatibotasunean du erroa, definizioen arteko lotura haustura horrek 
erlatibotasunera baitarama. 
 

 
24. irudia: “Va en una linea recta uniforme” Aurrekoen ondorio bera baina kontratu 

didaktikoaren kutsuarekin. 
 
 Beste akats honek kontratu didaktikoa du oinarri. Erantzun egokiena “va en una 
linea recta” litzateke, ordea, ikasleak “uniforme” gehitu dio. Azaletik ikusita ez dirudi 
kontratu didaktikoaren kontua denik, aldiz, ni haien Fisikako irakaslea izanda zentzua 
hartzen du aurrekoa. Fisika irakasgaian zuela gutxi “Movimiento Rectilíneo Uniforme” 
delako atala eman nien, non grafika linealak e.a. aztertzen genituen; hortaz “uniformea” 
gehitzerena. 
 Ikasgaien arteko lotura den heinean, argi eta garbi dago kontratu didaktikoak 
eragindako akatsa dela aurrean daukaguna: ni izan bainaiz bi irakasgaietan irakasle. 
Aipatzekoa da, apunteetan ez beste, unitatean zehar beste anitzetan ere entzun izan 
dudala hainbat ikasleengandik “uniforme” hitza kontratu didaktikoa dela eta. 

 
 

2 – ESTATISTIKA OROKORRA 
 

 Azpiatal honetan ebaluatutako aldagaien azalpena, eta ostean, estatistika eginen 
da. Lehenik eta behin aipatu behar da bi motako aldagaiak daudela: ebaluazio-aldagaiak 
eta kanpo-aldagaiak, baina, biak ala biak binarioak, 0 eta 1 baloreak har ditzaketenak. 
Lehenengoak “aldagaiak” izendatu dira eta “AN” nomenklatura hartuko dute, “N-garren 
ebaluazio-aldagaia” adierazteko. Bigarrenek kanpo-aldagaiak edo aldagai “externoak” 
dute izena. Hauek, ordea, “ExtN” nomenklatura hartuko dute. 
 Aldagai externo hauei dagokienez, sexua, errepikatzailea den edo ez e.a. 
moduko aldagaiak izanen dira, langinaren ingurukoak, alegia, eta hauen artean 
garrantzitsuenak; ohiko eta aditu-taldeen pertenentziak. 
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 AN nomenklatura hartzen duten ebaluazio-aldagaiek, hots, aldagaiak, ikasleek 
egindako errore edota komentario jakin bat kuantifikatuko dute eta ezberdinak izan dira 
ebaluaturiko hiru probetan. 
 Hurrengo taulan bildu dira aldagai guztien (bai ebaluazio-aldagaiak eta baita 
kanpo-aldagaiak ere) esangura: 
 
 KANPO-ALDAGAIAK  TALDE AZTEKETA EK. SISTEMEN AZTER. GeoGebra AZTERKETA 
 
Ext1 

Neska  
vs. 

 Mutila 

 
A1 

Konprobazio aljebraikoa  
vs. 

Konprobazio aljebra. EZ 

1. Ariketa egin BAI 
vs. 

EZ egin 

“ENTRADA” erabili 
vs. 

Puntuak irudikatu 
 
Ext2 
 

 
- 

 
A2 

 
- 

2. Ariketa egin BAI 
vs. 

EZ egin 

Argudio GRAFIKOA 
vs. 

Argudio ALJEBRAIKOA 
 
Ext3 
 

 
- 

 
A3 

 
- 

3. Ariketa egin BAI 
vs. 

EZ egin 

ZUZENAK irudikatu 
vs. 

ZUZENKIAK irudikatu 
 
Ext4 

EZ errepikatzaile 
 vs. 

errepikatzaile BAI 

 
A4 

 
- 

4. Ariketa egin BAI 
vs. 

EZ egin 

 
- 

 
Ext5 

GeoGebra taldean BAI  
vs.  

Beste talde batean 

 
A5 

 
- 

5. Ariketa egin BAI 
vs. 

EZ egin 

 
- 

 
Ext6 

Talde tradizionalan BAI 
 vs. 

Beste talde batean 

 
A6 

 
- 

6. Ariketa egin BAI 
vs. 

EZ egin 

 
- 

 
Ext7 

Talde Funtzionalean BAI 
vs. 

Beste talde batean 

 
A7 

 
- 

“+,-“ hanka sartu BAI 
vs. 

Zeinuekin hanka sartu EZ  

 
- 

 
Ext8 

𝛼-Taldean BAI 
vs.  

Beste talde batean 

 
A8 

 
- 

Zatikiekin nahastu BAI 
vs. 

EZ nahastu 

 
- 

 
Ext9 

𝛽-Taldean BAI 
vs. 

Beste talde batean 

 
A9 

 
- 

Zerbait ahaztu. “jan” 
vs. 

EZ “jan” 

 
- 

 
Ext10 

𝛾-Taldean BAI 
vs. 

Beste talde batean 

 
A10 

 
- 

Parametroak nahastu ditu 
vs. 

EZ ditu nahasi 

 
- 

 
Ext11 

𝛿-Taldean BAI 
vs. 

Beste talde batean 

 
A11 

 
- 

Formula‡‡ BAI badaki 
vs. 

EZ daki ondo 

 
- 

 
 

 
 

 
A12 
 

 
- 

Formula esplizituki BAI 
vs. 

esplizituki EZ 

 
- 

 
 

 
 

 
A13 
 

 
- 

Metodo guztiak erabili 
vs. 

guztiak EZ baliabidetu 

 
- 
 

   
A14 
 

 
- 
 

Identitateak identifikatu 
vs. 

EZ identifikatu 

 
- 

15. taula: Aldagai guztien esangura biltzen duen taula. 
 

 15. taula interpretatzeko ulertu behar da 1 vs. 0 modura transkribatu direla 
datuak, eta hortaz, hurrengo atalerako, aldagaien arteko korrelazioak negatiboak badira, 
adibidez, GeoGebra azterketaren A2 eta EXT9ren artean negatiboa bada korrelazioa, 
honek esan nahi du aurkakoak (goikoa behekoarekin edota behekoa goikoarekin) 
erlazionaturik daudela; kasu zehatz honetarako, edo Beta taldekoak ez direnek argudio 
grafikoak erabili dituzte, edota Beta taldekoek argudio aljebraikoak erabili dituzte. Zer 
esanik ez korrelazioa positiboa bada zuzenki erlazionaturik geratuko dira aldagaiak 
(goikoa goikoarekin edota behekoa behekoarekin). 
 Dena den, oraintxe azaldutako hau hurrengo ataleko informazioa aurreratzea da. 
Baina, hala ere, hurrengo taula interpretatzeko beharrezkoa da jakitea aurreko  

                                                   
‡‡ )@± @B)CDE

(D
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 KANPO-ALDAGAIAK  TALDE AZTEKETA EK. SISTEMEN AZTER. GeoGebra AZTERKETA 
 
Ext1 
 

 
%70 

 
A1 

 
%50 

 
%100 

 
%60 

 
Ext2 
 

 
- 

 
A2 

 
- 

 
%90 

 
%80 

 
Ext3 
 

 
- 

 
A3 

 
- 

 
%80 

 
%75 

 
Ext4 
 

 
%100 

 
A4 

 
- 

 
%80 

 
- 

 
Ext5 
 

 
%35 

 
A5 

 
- 

 
%90 

 
- 

 
Ext6 
 

 
%35 

 
A6 

 
- 

 
%65 

 
- 

 
Ext7 
 

 
%30 

 
A7 

 
- 

 
%55 

 
- 

 
Ext8 
 

 
%25 

 
A8 

 
- 

 
%30 

 
- 

 
Ext9 
 

 
%25 

 
A9 

 
- 

 
%30 

 
- 

 
Ext10 
 

 
%25 

 
A10 

 
- 

 
%30 

 
- 

 
Ext11 
 

 
%25 

 
A11 

 
- 

 
%70 

 
- 

 
 

 
 

 
A12 
 

 
- 

 
%45 

 
- 

 
 

 
 

 
A13 
 

 
- 

 
%70 

 
- 
 

   
A14 
 

 
- 
 

 
%40 

 
- 

16. taula: Aldagai guztien frekuentzia erlatiboak (ehunekotan) biltzen dituen taula. 
 
paragrafoan azaldutakoa, zeren eta, bertan agertzen da 1 vs. 0 frakzioaren ehunekoa; 
alegia, zenbat 1 diren 0en aurrean (frekuentzia erlatiboa).   

 
 

3 – ALDAGAI-ARTEKO ERLAZIOAK 
 
 Esperimentuaren helburuetako bat definitutako aldagaien artean erlaziorik 
dagoen aurkitzea da. Lanaren helburu nagusiak beste batzuk diren arren, esperimentuan 
lortutako emaitzak haien artean erlazionatzea interesgarria izanen da lana borobiltzeko. 
Arestian aipatutako esperimentuaren helburua laburtzen duen eskemaren ( ikusi 18. 
irudia) galdera ikurrari erantzunik aurkituko al zaio?  
 Aurreko galderaren esangura zera da: aldagai-arteko analisia erabili ostean 
deduzitu daiteke 8.3 atalean egindako hipotesiren baten prebalentzia? 
 Hurrengo moduan antolatu da analisia: hiru azterketa ezberdinetarako egin da 
aldagai-arteko analisia CHIC programa erabiliz, hirurak independenteki, eta lortutakoa 
zuhaitz-diagrama baten eskeman bildu da. 
 Talde azterketari dagokionez hurrengo zuhaitz-diagrama lortu da, “similarité” 
balioak hurrengoak direlarik (ikusi 25. irudia).  
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25. irudia: Talde azterketarako zuhaitz-diagrama eta “similarité” koefizienteak. 
 

 Jakin beharrekoa da “similarité” koefiziente horiek ez direla korrelazio 
koefizienteak, hauek positiboak diren bitartean, besteak positiboak zein negatiboak izan 
daitezkelako (aldagai arteko erlazioaren arabera). Lanerako konprobatu egin da zein den 
aldagai-arteko erlazio esanguratsuenen korrelazio koefizienteen zeinua eta guztiak 
positiboak suertatu dira; hortaz, erlazio guztiak zuzenak izanen dira, eta ez 
alderantzizkoak, arestian beste paragrafo batean proposatu den antzera (irakurri 15. 
taula azpiko paragrafoa). 
 Orduan, oraintxe azaldutakoa alde batera utzita, zer esan nahi du 25. irudia? 
Bertan ikus daitekeena da, bai Ext9 eta baita Ext11 aldagaiak ere A1 aldagaiarekin 
hertsiki loturik daudela. Grafo inplikatiboa ikusita (ikusi 26. irudia), argi dago bi kanpo-
aldagaien proportzio handi batek egin duela A1, hortaz, 15. taula baliatuz aurreko 
esaldia honela interpreta daiteke: Beta eta Alfa taldeek konprobaketa aljebraikoa erabili 
dute “1º EJERCICIO” egitean (ikusi 67. orriko TALDE AZTERKETA).  

 

 
26. irudia: Talde azterketaren grafo inplikatiboa. 

 
 Azterketa indibidualari dagokionez, hurrengo 27. irudian bildu dira lortutako 
emaitzak. Orain emaitzak konplexuagoak direla, ongi legoke zuhaitz-diagramaren 
dinamika azaltzea. 
 Zuhaitz-diagramak aldagaiak adarretan erlazionatzen ditu. Zenbat eta adar 
motzagoak izan, hainbat eta erlazio estuagoa dute aldagaiek. Baina, tentuz ibili behar da 
interpretazioan, zeren eta, diagraman geroz eta beherago jo, errorea handituz doa, 
nolabait aldagaien arteko benetako erlazioa aienatuz.  
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27. irudia: Azterketa indibidualaren zuhaitz-diagrama eta “similarité” koefizienteak. 
 
 27. irudian ikus daitekeen moduan, hertsiki loturiko aldagaiak izanen dira Ext5 
eta A9, eta A7 eta A10. Arestian esan bezala hauen korrelazio koefizienteak positiboak 
direnez, honela interpreta daiteke lortutako diagrama 15. taula baliatuz: GeoGebra 
taldekoek zerbait (konstante, parametro, zenbaki edota zeinuren bat) “jan” dute 
arkatza eta papera baliaturiko moduko ariketak egiteko prozesuan. Bestetik zeinuekin 
arazoak izan dituzten horiek parametroekin ere nahastu egin dira. 
 Alde batetik logikoa da aurrekoa sinestea. GeoGebran aritu diren ikasleek 
arkatza eta papera moduko ariketak egiten trebezia galtzeko arriskua baitzuten. Baina, 
modu berean, zergatik hau ez du eraginik izan talde funtzionalean? 
 Bestetik, parametroen interpretazio ezegokia egitea eta hauei balioak ematean 
hanka sartzea biek ala biek sartzen dira “parametroak nahastu ditu” multzoan, ordea, 
kontzeptu ezberdinak dira. A7 eta A10 loturik egotea gerta daiteke parametroen 
nahasketa “despisteak” direla eta balioen esleipena gaizki egin delako. Hala ere hain 
datu gutxirekin ezin da ondorio zehatzik atera.  
 Aipatu bezala, hein batetik aurrera interpretazioak egitea arriskutsua litzateke, 
hortaz, bakarrik lehenengo bi aldagai-erlazio horiek aztertu dira azterketa indibidualaren 
kasu honetarako. 
 Azkenik, eta GeoGebra azterketari dagokionez 28. irudian bildu dira lurtutako 
datuak. Aurreko kasutan bezala aldagai-erlazio nagusietarako interpretazioa egin da 15. 
taula baliaturik. 
 Interpreta daitekeena hurrengo da: GeoGebra taldean aritu direnek GeoGebra 
programako “ENTRADA” funtzioa erabili dute zuzenean ekuazioak sartzeko ekuaziotik 
aljebraikoki puntuak lortu eta irudikatu ordez. 
 Lortutako azken emaitza hau logikoa dirudi GeoGebra taldekoek aritu baitira 
denbora gehiago programarekin lanean. “Similarité” koefizientea dela eta ez dira 
emaitza gehiago ondorioztatuko azterketa honetan. 
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28. irudia: GeoGebra azterketaren zuhaitz-diagrama eta “similarité” koefizienteak. 
 
 
8.5- Emaitzen eztabaida 
 
 Azken kapituluaren azpiatal honetan, lorturiko emaitzak hizpide, hurrengo 
lerrootan hauen inguruko eztabaida eginen da. Lehenik eta behin, aipatzekoa da, aztertu 
izan den lagina, lagin oso txikia dela, eta gainera, ez dela zorizkoa: ikastalde jakin bati 
dagokio. Hala ere, Master Bukaerako Lan (MBL) batentzat aski da honelako lagin 
batekin, lanaren asmoa ez baita didaktikako ikerketa bat egitea. Aldiz, asmo 
profesionala duen lana da, irakasle lanbidean sartzeko esperientzia bat. 

Bigarrenik, eta unitateari dagokionez, unitatea eta honi loturiko irakaskuntza 
periodoa motzak izan direla gaitasunak sakontasunean ebaluatzeko esan daiteke. 
Gainera, egia da, oro har ezin dela hartu erreferentzia gisa unitate soil bat, aldiz, 
ikasturte guztian zehar egindako garapena ebaluatu beharko litzatekela. Hau ez da 
posible izan Practicum IIa dirauen aste kopurua dela-eta, eta bestetik, hurrengo 
paragrafotan azalduko den moduan, ikasturte osoan zehar ebaluazio irizpide egokiak 
erabili behar liratekelako emaitza esanguratsuak lortzeko. 

Ikasmailan guztian zeharreko eboluzioaren azterketaren ildotik, honela, esate 
baterako, eragiketa aritmetikoen zuzentasunaren kasua aztertuko da. Ikasle batek 
irailean egiten dituen akats aritmetiko-aljebraikoak zeintzuk diren hartu beharko 
litzateke erreferentzia gisa, eta ostean, konparatu akats horiek ekainean egiten 
dituenekin: hobekuntza edo garapen bat ikusten bada, ikasle horrek aurreratu egin duela 
esan liteke; aldiz, errepikatu egiten baditu akats berdinak irailean zein ekainean, ikasle 
horrek ez du aurrera egin. Beraz, MBL honetan egindako esperimentuaren ebaluazioa, 
eta ondorioz, lortutako emaitzak, ez dira errealitate honen adierazle izanen. Jar dezagun 
bada adibide zehatz gisa kalkulurako teknikak.  

Kalkulurako teknikak progresiboki ikasten dira, eta ezin da pentsatu egun batetik 
bestera ikasleek ongi egingo dutenik: adibidez, nahiz eta ikasle bati azaldu zenbaki 
negatiboek biderketarekiko duten portaera, ikasle horrek akatsak egingo ditu praktikan, 
nahiz eta azalpen teorikoa ulertu duen, eta eragiketak egin ahala, denborarekin geroz eta 
akats gutxiago egingo ditu. Baina, akats horiek ez dira zertan guztiz desagertu, tarteka 
azaleratu egingo dira, oztopo epistemologiko baten presentzia azaleratzen dutelako 
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(Brousseau, 1998). Hortaz, ikaslearen nondik-norakoa matematikaren ikaskuntzan 
baldintzatuko ditu momentu zehatz batean egindako ebaluazioaren lortutako emaitzak. 
 Hortaz, aurreko paragrafoan aipatutakoagatik, ikaslearen inguruneak ere 
baldintza dezake esperimentua. Adibidez, ikasle baten senideren bat gaixo balego, 
ikaslearen produkzioan eragina izanen du, eta ondorioz, berriro ere, laginaren 
baliagarritasuna auzitan jarriko duen faktore bat da esku artean dugun hau. 

Esperimentuaren periodoaren egokitasuna alde batera utzita, pasa gaitezen 
taldeen osaerara. Ausak betidanik baldintzatu ditu laginak. Aztergai den kasu partikular 
honetan, taldeen banaketan, bi ‘ikasle on’§§ egokitu zaizkio talde tradizionalari. Baina, 
ba al da esanguratsua? 

Pentsa liteke ikasle hoberenak zeudela talde tradizionalean, edota pentsa liteke 
ikasle horiek, tradizionalek, alegia, “abantaila” zutela, talde bakoitzak gaitasun 
ezberdinak landu dituen arren, eurek landutako gaitasun horiek ebaluatu dituelako 
irakasleak. Irakaskuntza-ereduaren “inertziak” talde honen alde jokatu du. 

Baina taldeen ausazko osaera dela eta ez dela, emaitzak aztertzean kontuan hartu 
beharreko gakoetako bat, eta 1. blokearekin lotura egiten duena, edukien eta erabilitako 
ebaluazio irizpideen arteko lotura da.  

Lehen zikloko edukien artean ditugu (ikusi 15. orriko 2. taula): Grafikoki 
aurkeztutako fenomenoen deskripzio lokala eta orokorra; azterketa grafikoen ekarpenak 
egoera bat aztertzeko. Eduki horien aurrean, badira beste batzuk beti gailentzen direnak, 
eta gailentze horren justifikazioa tradizioan soilik oinarritzen da, nagusiki: Lehen 
mailako ekuazioak ebaztea. 

Ebaluazio irizpideen artean, berriz, honelakoak ager daitezke: zenbaki oso, 
zatiki, hamartar eta ehuneko errazak erabiltzea, baita haien eragiketak eta propietateak 
ere, informazioa bildu, eraldatu, trukatzeko eta eguneroko bizitzarekin zerikusia duten 
arazoak ebazteko. Ikusi 28 orrialdeko DBH2ko irizpideei harrera ematen dion 
paragrafoa.  

Baina, horien aurrean, hobetsi egiten dira, soilik gaitasun aritmetiko-aljebraiko 
abstraktuak ebaluatzen dituzten ebaluazio irizpideak, nahiz eta ebaluazio irizpide horiek 
esaten dutena ez den bere horretan interpretatzen. Honen adibidea; zenbaki oso, zatiki, 
hamartar eta ehuneko errazak erabiltzea, baita haien eragiketak eta propietateak ere, 
“informazioa bildu, eraldatu, trukatzeko eta eguneroko bizitzarekin zerikusia 
duten arazoak ebazteko”. Belztutako pasartea ebaluaziorako irizpide gisa erabiltzea ez 
da ohikoa irakaskuntza tradizionaleko azterketetan.  

Hots, proposaturiko ariketetan, ebaluazio irizpideek aipatzen duten testuinguru 
guztia desagertu da, eta honela, testuingururik gabe, gaitasun aritmetiko-aljebraiko 
abstraktuak bakarrik ebaluatzen dira, tradizioak honela agintzen duelako, eta hau 
disfuntzio gisa interpreta daiteke. 

Hurrengo taulan bildu dira aditu-talde ezberdinei berezkoak zaien edukiak eta 
gaitasunak, eta baita hauek ebaluatzeko irizpideak ere (ikusi 17. taula). 

Horiek horrela izanagatik ere, soilik gailentzen da “eragiketen zuzentasuna” 
ebaluatzeko irizpidea, eta, beraz, ezin dugu jakin, ez delako ebaluazioan neurtu, ikasleek 
fenomenoen interpretazioan eta softwarearen erabileran izan dituzten ikaskuntzak. 

Azken finean, bukaeran lortutako emaitzak eta curriculumetik eskuratutako 
informazioa dira objetiboki azter daitezkeen bakarrak. Talde funtzionala eta GeoGebra 
taldeak ebaluatzeke geratu dira curriculumak ezarritako inertzia tradizionalagatik edota 
beste kausak direla eta, baina, lorturiko emaitzak izan direnak izan dira, eta hauetatik 
harantzagoko suposizioak edota usteak atal honetatik at geratu dira.  

                                                   
§§ Bata espediente akademiko bikainarekin eta besta “altas capacidades” etiketa duelarik. 
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Landuriko edukiak eta gaitasunak 
 

 
Erabili beharreko irizpideak 

 
Testu liburua 

 

 
Teknika aljebraikoak 

 
Eragiketak 

 
Ikusmolde funtzionala 

 

 
Fenomenoen deskripzioa 

 
Fenomenoak interpretatzea 

 
 

GeoGebra 
 

 
Gaitasun digitalak 

 
Softwarearen erabilera 

17. taula: Aditu-talde ezberdinean eduki, gaitasun eta ebaluatzean erabili beharreko 
irizpideak biltzen duen taula. 
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Sintesia, ondorioak eta erantzun gabeko galderak 
 

Lan honen sistesi gisa hurrengo atala idatzi da, eta hurrengo hitzok laburtzen 
dute lanean aztertutakoa. Edukiak lantzeko modua aldatzen baldin bada, aldatu behar da 
edukiak ebaluatzeko modua baita ere, bestela, badirudi ikasleek okerrago egiten dutela. 
Baina, aurrekoa, ‘ilusio’ bat izan daiteke bakarrik, beraiek landu ez duten zerbait  
ebaluatu zaielako. Hau izan da lan honetan azaleratu den aspektu nagusia, eta badu bere 
interesa, “zer ebaluatu” galdera guztiz loturik dagoelako “zer irakatsi” galderarekin. 

Curriculuma eskuen artean, irakasleak erabaki behar du “zer” irakatsi, “nola” 
irakatsi eta baita “noiz” irakatsi ere. Hala ere, ez badira hiru galdera horiek estuki lotzen 
“zer ebaluatzen da” galderari, disfuntzioak gerta daitezke. 

Begien bistan gelditu da saiakerak egiten direla matematikaren aspektu 
aljebraiko eta funtzionalak txertatzeko edukien eta gaitasunen ikuspegitik, baina hori 
egin ondoren, ezin dira soilik ebaluatu aspektu aljebraikoak, ebaluatu behar dira 
curriculumak aipatzen dituen beste aspektu horiek ere. 

Aurrera begirako galderei dagokienez, pentsa litezke galdera batzuk lerro 
horretan aurrera egiteko: “nola antolatu daitezke curriculumeko ebaluazio irizpideak 
gaitasun funtzionalak ebaluatzeko, ikuspegi aljebraiko soila gaindituz?”, “jakinik 
gaitasun aritmetiko-aljebraikoetan ematen diren hobekuntzak epe luzera bakarrik 
egiazta daitezkeela, nola antola daiteke gaitasun horen ebaluazio bat ikasmaila osoa 
hartuz erreferentzia gisa?” 
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B. Aditu-talde funtzionalaren apunteak 
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C. Lagineko ikasleek egindako azterketak 
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