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PROGRAMAZIO DIDAKTIKOAREN LABURPEN DOKUMENTUA 
Irakasgaia Erlijioa 

Irakaslea Yolanda Barberena Ikasturtea 2019/2020 

Maila 3. DBH Taldea A B C D  
 

Irakasgaiaren ezaugarriak 

 
Denentzako irakasgaia  Asteko saio kopurua 1 

 
Modalitate / ibilbideko irakasgaia  Ikasturteko saio kopurua 31 

 Aukerako irakasgaia Taldeko ikasle kopurua 13 

 

1 HELBURU OROKORRAK 

 Indarrean dagoen araudian curriculumerako ezarritakoak eta institutuko idazkaritzan hezkuntza 

komunitatearen eskura dagoen urteko programazioan zehazturikoak. 

 DBHko curriculuma, 24/2015 Foru Dekretua. 
 

 

 
 

 

 

2 EDUKIAK ETA DENBORAREN BANAKETA 
 1. ebaluazioa  

  

    1.Zorionaren bila.  

2. Dena ez da zoriona.  

3. Ondo aukeratzea, ongia aukeratzea.  

 2. ebaluazioa  

  

4. kristauak ongia egitea du helburu.  

5. Jesusen ikaslea izatea.  

6. Jesusen taldekoa izatea.  

 3. ebaluazioa  

  
7. Zoriontasunaren lekukoak. 

3 EBALUAZIOA ETA BERRESKURAPENA 

 Ebaluazio irizpideak  

  

Indarrean dagoen araudian curriculumerako ezarritakoak eta institutuko idazkaritzan hezkuntza 

komunitatearen eskura dagoen urteko programazioan zehazturikoak. 

 DBHko curriculuma, 24/2015 Foru Dekretua. 

 4/2017 Foru Agindua, DBHko ikasleak ebaluatzeko, hurrengo mailara pasatzeko eta 

titulazioa lortzeko arauak ematen dituena. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-1/
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 Ebaluazio prozedura  

  
.Orokorki, klaseetan irakaslearen azalpenak jaso, ikus-entzunezko materialak landu, 

 liburuko ariketak eta irakasleak prestatutako lanak banaka nahiz taldeka eginen dira.  

 Kalifikazio irizpideak  

  

Kalifikazioaren %50 froga idatzien eta lan txikien nota izango da. 

 
Kalifikazioaren %30 koadernoa, eguneroko ariketak...osatuko dute. 
 
Kalifikazioaren %20 jarrera izango da. 
 
OHARRA: Erlijio klasean jarrerak eta baloreak dituzten garrantzia kontuan hartuz, nahiz eta 

idatzizko frogak gaindituak izan, ez dute ikasgaia gaindituko: klaseak oztopatzen dituztenek, 

lana eta ahalegin falta erakusten dutenek, errespetu falta adierazten dutenek bai irakasleari 

bai ikaskideei eta berandutze faltak dituztenek nahiz eta idatzizko frogak gaindituak izan. 

 

 Berreskurapen sistema  

  

Ebaluazioren bat suspenditua daukan ikasleak lan bat edo azterketa bat egin beharko du 

berreskuratzeko (bere emaitzen eta ikasitako kontzeptuen arabera erabakiko da bata ala bestea 

egitea) 
 Ekainera iristen bada ebaluazioren bat suspendituta daukalarik, ebaluazio horri dagokion 

lana edo froga egin beharko du. 
 
Pendienteak: 
Kurtsoa suspenditua duen ikasleak, momentu horretako irakasleak bidaltzen dion lan baten 

bitartez gaindituko du. 

 

4 PROMOZIO IRIZPIDEAK. 

 

Indarrean dagoen arautegian ezartzen diren irizpideak aplikatuko dira, eta promozio 

erabakia irakasle taldeak ebaluazio bilkuran egiten den deliberazioan oinarrituko da. 

 DBHko curriculuma, 24/2015 Foru Dekretua. 
 4/2017 Foru Agindua DBHko ikasleak ebaluatzeko, hurrengo mailara pasatzeko eta 

titulazioa lortzeko arauak ematen dituena. 
 

5 MATERIALA 

 

.Ikasleek paper-zorro bat eduki beharko dute, bertan fotokopiak eta ariketak gordetzeko. 

Classroom ikasgela digitala erabiliko dugu 

. Ikasleek ondorengo testu liburu digitala hau izango dute: “Erlijio katolikoa” 3.DBH Agora 

proiektua SM argitaletxekoa eta irakasleak fotokopiak emango dizkie ikasleei. 

 

. Gaiekin zerikusia duten pelikula, erreportaje, dokumentalak, prentsen artikuluak eta pelikula-

zatiak aztertuko dira klasean. 

 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-1/

