
DBH4 BIOlogia-GEOlogia: "Ekosistemen oreka babestea denon 
helburu!"
Konpetentziak

Ebaluaziorako erreferenteak eta 
bakoitzaren definizioa

Ebaluaziorako irizpideak Oinarrizko konpetentziekiko lotura
OK1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK11 OK12

PERTINENTZIA

EI01. Ingurumen-faktoreen ezaugarriak  eta sortzen dituzten eraginak eta ondorioak, eta horiei lotutako arrazoiak 
azaldu ditu.

x x

EI02. Espezie-arteko interakzioak identifikatuz dagozkien ezaugarriak azaldu ditu. x x

EI03. Ekosistemen oreka eta autorregulazioari lotutako faktoreak eta horiei dagozkien arrazoiak azaldu ditu. x x

EI04. Ekosistemen egoera identifikatuz eta azalduz horiek hobetzeko proposamenak egin ditu. x x x x

KOHERENTZIA

EI05. Ingurumen faktoreak aldatzearen arriskua zuzen azaldu dut. x x

EI06. Piramideen bitartez ekosistemak orekan dauden edo ez zuzen arrazoitu dut. x x

EI07. Proposamenen ondorioz ekosistemek klimaxera iristeko jarraituko duten eboluzioa edo segida ekologikoa 
azaldu ditut.

x x

EI08. Arazoari aurre egiteko proposamen egokiak eman ditut. x x x

EI09. Hipotesia onartu edo baztertu dut, eta horretarako arrazoi egokiak eman ditut (ondorioak). x x x

EDUKI-BALIABIDEEN ERABILERA

EI10. Ingurumen faktoreak zer diren eta hauen garrantzia ondo azaldu ditut. x x

EI11. Erlazio trofikoak zer diren eta hauen garrantzia zuzen azaldu ditut. x x

EI12. Ekosistemako interakzioak piramide ekologikoen bitartez zuzen adierazi ditut. x x

EI13. Segida ekologiko mota ondo identifikatu dut. x x

EI14. Hipotesi pertinente bat proposatu dut. x x x

Elkarrekin ikasten eta bizitzen ikasteko 
konpetentzia eta auto-kontzeptu eta 
auto-estimu doitua edukitzeko eta 
autonomoa izateko auto-erregulatzeko 
konpetentzia

EI15. Norbere ideiak eta sentimenduak askatasunez adierazi ditu eta besteenak errespetuz entzun ditu. x x

EI16. Taldean, norbere zereginak arduraz bete ditu eta laguntza behar duenean eskatu egin du eta behar duenari 
eskaini dio.

x x

EI17. Ikaskuntzen autorregulaziora bideratutako zereginetan parte hartu du eta bere lorpen eta zailtasunak 
adierazi ditu.

x

EI18. Zailtasunei aurre egiteko proposatutakoak onartu eta gauzatzeko ahalegina egin du. x

EI19. Norbere erabakiak eta betebeharrak burutzeko arduraz jokatu du. x


