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1. Helburuak eta edukiak 
1.1 Codex erraminta 

Eduki didaktikoak online editatzeko erraminta da Codex. Irakasleak elementu teoriko zein 
praktikoak sor ditzake ikasleak landu ditzan. 

Codex barruko elementuak askotarikoak izan daitezke: eduki teorikoa duten apuntean, 
zuzenketa automatikoa duten online ariketak, Geogebra bezalako aplikazioetara lotura dutenak 
eta abar. Irakasleak sortzen dituen elementu horiek guztiak modu ordenatu eta egituratuan 
jasotzen dira eta ikasleari lan-koaderno erara aurkezten zaizkio. 

Codex, edozein ikasgaitarako erabil daitekeen arren, Matematikak dituen behar espezifikoei 
erantzuteko diseinatu da. Merkatuan online azterketak eta ebaluazioak egiteko produktu asko 
daude ere askotako  galde-erantzun onartzen dituztenak (egia/gezurra, erantzun anitza, 
hutsuneak bete eta abar). Matematikarako, baina, ez dira egokiak izaten, ikasgai honetan 
erantzunak hainbat modutan idatzi daitezkeen adierazpen algebraikoak izaten baitira askotan. 
Codex-ek adierazpen algebraikoak erabiltzea ahalbidetzen du, bai enuntziatuetan eta bai 
automatikoki ebaluatzen diren erantzunetan ere. 

Ariketen ebaluazio automatikoak abantaila ugari ditu. Horietan garrantzitsuenetako bat 
autoebaluatzeko gaitasuna garatzea da; izan ere, sistemak, koadernoa edo ariketak bukatzean, 
egindakoaren informazioa bidaltzen dio ikasleari. Informazioa hori kuantitatiboa eta kualitatiboa 
da eta, beraz, ikasleak bere ikasketa prozesua doitu dezake informazio hori erabiliz. 

Online erraminta bat izanik, ikasleak edozein gailu eta lekutan izango du eskura, baldintza 
bakarra interneteko konexioa edukitza  da. Ikasleak, beraz, edozein unetan egin dezake lan bere 
koadernoko elementuetan eta utzitako lekuan berreskuratuko du. 

1.2 Deribatuak 
Codex erramintaren bidez diseinatu den Deribatuak ikastaroa  Batxilergoko kurrikulumeko 
Matematika ikasgaia lantzen ari diren Lehenengo eta Bigarren Batxilergoko ikasleei zuzendua 
dago. Zehazki, Matematika I eta II-ren kurrikulumeko deribazioaren atalei dagozkien edukiak 
lantzen ditu1. 

Ikastaroaren egitura eta edukiak azaltzeko eta azalpena errazteko asmoz, elementuak koaderno 
eta ataletan banatu dira. Dena den, irakasle bakoitzak elementuak nahi dituen modu eta unean 
erabili ahal izango ditu eta bai berriak sortu ere. Gida didaktiko honen eranskinean azaltzen da 
nola egin daitekeen. 

2. Egitura 
Honoko atalak ageri dira: 

0. Sarrera. 
Adierazpen algebraikoak behar bezala nola idatzi azaltzen da azalpen motz eta adibideen bidez. 

 

 

                                                           
1 Barxilergoko Curriculuma  
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_proyec/adjuntos
/Curriculum_completo_bachiller.pdf   Matematikarako konpetentzia. Batxilergoko 1. Maila. Edukiak. 4. 
Multzoa. Analisia.  -  Matematikarako konpetentzia. Batxilergoko 2. Maila. Edukiak. 4. Multzoa. Analisia. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_proyec/adjuntos/Curriculum_completo_bachiller.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_2_proyec/adjuntos/Curriculum_completo_bachiller.pdf
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Lehenengo hurbilketa batean zaila dirudien arren, esperientziaz dakigu ikasleek erraz 
bereganatzen dutela sintaxia. Ikasleak paperean lan egingo du normalean eta erantzuna lortu 
ondoren bakarrik  sartuko du aplikazioaren erramintan, ebaluazio automatikoa egiteko. 

1. Deribatuaren kontzeptua 

Puntu batean funtzio baten deribatuaren kontzeptura iristeko, batez besteko aldakuntza- 
tasaren kontzeptua azaltzen da. Ikasleak kontzeptuok ahalik eta ondoen bereganatzeko, euren 
inguru hurbileko adibideak erabili dira. Bi kontzeptuon inguruko ariketa pare bana ere sortu dira. 

Atal honetan, batez besteko aldakuntza-tasaren eta puntu batean funtzio baten deribatuaren 
interpretazio geometrikoa egiten da. Bigarren puntu honetan  ez da ariketarik proposatzen, guk 
sortutako eskeman ikasleak ez baititu oraindik deribazio arauak landu. Dena den, aurretik esan 
bezala, irakasle bakoitzak elementuak ordenatu eta berriak sortzeko aukera izango du ikastaroa 
bere moldera ekarriz. 

2. Funtzio deribatua 
Funtzio deribatua zer den azaldu ondoren, berreketaren deribatua deduzitu da eta deribatuen 
taula ageri da. Deribatu zuzenen ariketak daude atal honetan. 

3. Deribazio arauak 
Hainbat deribazio-arau aurkezten dira (ez dira demostratzen): 

- Batuketaren araua. 
- Eskalarrarekin biderkatzeko araua. 
- Funtzioen arteko biderketaren araua. 
- Funtzioen arteko zatiketaren araua. 
- Funtzioen konposiziorako katearen erregela. 

Atalaren helburu nagusia ikasleok arau hauek erraz erabiltzen ikastea denez, zailtasunaren 
arabera ordenatutako 53 ariketa daude. 
Katearen erregela aplikatzeak duen zailtasuna kontutan hartuz, bost bideo txertatu dira, non 
irakasleak  hainbat ariketa nola egin azaltzen duen pausoz pauso. 
4. Ariketak 
Deribatuaren interpretazio geometrikoarekin  eta fisikoarekin loturiko ariketak dira. Ariketa 
gehienek Geogebrako applet bat daukate ariketa errazago ulertzeko. 
5. n-garren ordenako deribatuen kalkulua 
Azken atalean,  n-garren ordenako deribatuen kontzeptua azaltzen da. 

3. Metodologia 
Aipatu bezala, erraminta irekia da eta, beraz, irakasleak bere beharren arabera antolatuko ditu 
elementuak (edo berriak sortu) koadernoetan. Irakasleak egindako programazioaren arabera 
erabakiko du zer elementu diren egokienak une bakoitzean. 

Materiala eta erraminta oso malguak izanik, modu ezberdinetan erabil daiteke: 

• Alderantzizko ikasgela deituriko metodologiarako material bezala, non ikasleak klasera joan 
aurretik edukiak lantzen dituen eta autoebaluazioak egin. Irakasleak ikasleak egindakoaren 
errendimendua ikusi ahal izango luke ikasle bakoitza non dagoen jakiteko.  
• Klasean lan egiteko material bezala. Irakaslearen azalpenaren ondoren egiteko ariketa ugari 
daude. Irakasleak, erraminta honen bidez, ikasle bakoitza nola ari den jakin dezake eta, horrela, 
zailtasuna gehien dutenengana hurbildu, aurreratuen dabiltzanei ariketa berriak proposatu eta 
abar. 
• Etxean lan egiteko material bezala. Ariketak automatikoki zuzentzen direnez eta ikasleak 
egindakoaren inguruko mezuak jasotzen dituenez, ikasleak bere ikasketa prozesua doitu dezake 
irakasleak klasean egin dezakeen zuzenketara itxaron beharrik izan gabe.  
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Elementuak eta koadernoak diseinatzean irakasleak ikasleak ariketa bat egiteko zenbat aukera 
izango dituen definituko du. Zenbait ariketatan Geogebrako apllet-ak txertatu dira ikasleak bere 
emaitza bertan konproba dezan emaitza dagokion gelaxkan jarri aurretik. 
• Ikasleak ebaluatzeko erraminta bezala. Irakasleak koaderno bat diseina dezake, ikasleak 
denbora jakin batean egin dezan eta automatikoki zuzendutako emaitzak irakasleak erabakitzen 
duenean bakarrik ikusi ahal izan ditzan 

Ariketetan parametroak jartzeko aukera interesgarria da; izan ere, modu honetan, ikasle 
bakoitzak ariketa berdina baina parametro ezberdinekin izango du. Ariketa batean adibidez, 
ikasle guztiek 𝑦𝑦 = 𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑥𝑥𝑏𝑏 funtzioa deribatu beharko dute, baina a-ren eta b-ren balio 
ezberdinak izango ditu bakoitzak. 

4. Baliabide gehigarriak 
Irakasleak, beraz, diseinatutako materiala erabil dezake, baina nahi dituen elementuak sortu 
eta igo ditzake plataformara bere ikasleen beharren arabera. 

Material gehigarria ere txerta dezake: bibliografia, web orriak, albisteak eta abar. 

Gidaren eranskinean azaltzen da irakasleak bere material propio nola sortu. 
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