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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  apunteak, 

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  era  askotako  galde‐erantzunak  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. 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 edukitzea da. Ikasleak, beraz, edozein unetan egin dezake lan bere 
koadernoko elementuetan eta utzitako lekuan berreskuratuko du. 
 

1.2 Integralak 
Integralak  ikastaroa  Codex  erremintaren  bidez  garatu  da  eta  Batxilergoko  curriculumeko 

Matematika  ikasgaia  lantzen  ari  diren  bigarren  mailako  ikasleei  zuzenduta  dago.  Integralak 

ikastaroa, zehazki, Matematika II eta Gizarte Zientzia aplikatutako Matematika II  ikasgaietako 

integrazioari dagokion unitate didaktikoari buruzkoa da1. 

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 Cfr. Batxilergoko kurrikuluma   
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/eu_curricul/adjuntos/1
4b_curriculum/320003e_Pub_EJ_curriculum_bachillerato_e.pdf  Konpetentzia  Matematikoa.  2. 
Batxilergoko edukiak. 4. Multzoa: Analisia. Integrala. 545. Orria. 
Gizarte Zientziei aplikatutako matematika. 3. Multzoa: Analisia. Integrala. 836. Orria. 
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Lehenengo  hurbilketa  batean  zaila  dirudien  arren,  esperientziaz  dakigu  ikasleek  erraz 
bereganatzen  dutela  aplikazioaren  sintaxia.  Ikasleak  paperean  lan  egingo  du  normalean  eta 
erantzuna lortu ondoren bakarrik sartuko du erramintan, ebaluazio automatikoa egiteko. 
 
1. Funtzio baten jatorrizkoaren kontzeptua. Integral mugagabea eta bere propietateak. 

Unitate  didaktikoa  lantzen  hasi  aurretik  komenigarria  da  puntu  batean  funtzio  baten 
deribatuaren  kontzeptua,  interpretazio  geometrikoa,  deribatu  funtzioaren  kontzeptua  eta 
oinarrizko funtzioen deribatuen taula errepasatzea. 

Funtzio baten jatorrizko funtzioaren kontzeptua landu da. Jatorrizko funtzioak, horietako baten 
translazio bertikalaren bidez lortzen direla frogatu da, zenbait adibideren bidez. Puntu batean 
funtzio  baten  deribatuaren  interpretazio  geometrikoa  gogoratuz  eta  Geogebrako  grafiko 
dinamikoak erabiliz, abzisa puntu berean jatorrizko funtzioen zuzen ukitzailearen malda berdina 
dela frogatu da. 

Deribazio  taulatik  berehalako  integralen  taula  ondorioztatu  da,  adibideen  bidez  eta 
autoebaluaziorako ariketak proposatuz. 

Deribatu funtzioaren propietateak gogoratuz, funtzioen baturaren integrala eta eskalar baten 
biderkaketaren propietateak ondorioztatu dira. 

Jatorrizko  funtzioen kalkuluari dagozkion 5 ariketa eta berehalako  integrazioari dagozkion 10 
ariketa proposatu dira. 

 

2. Integrazio metodoak 

2.1. Integral ia berehalakoak 

Funtzio konposatuaren deribaziorako katearen erregela gogoratuz, berehalako integralen taula 
orokortua ondorioztatu da. 

Berehalako integral orokortuen inguruko 25 ariketa proposatu dira. 

2.2. Zatikako integrazioa 

Zatikako integraziorako formula frogatu da. 

Zatikako integrazioaren inguruko 7 adibide txertatu dira, 5 testuz eta 2 bideoz jasoak.   

Ikasleek egiteko 15 ariketa proposatu dira. 

2.3. Aldagai aldaketa bideko integrazioa 

Aldagai aldaketa egiteko formula frogatu da. 

Atal honetan ere, 7 adibide txertatu dira, 5 testuz eta 2 bideoz jasoak.  

15 ariketa proposatu dira. Lehenengo 10 ariketetan, aldagai aldaketa aditzera emango da eta 
gainontzekoetan, ikasleak asmatu beharko du zer aldaketa egin. 

  
3. Integral mugatua 

3.1. Integral mugatuaren kontzeptua 

Integral mugatuaren kontzeptua funtzio ez negatibo batek, abzisa ardatzak eta tartearen mugak 
diren zuzen bertikalek osatzen duten azalera kalkulatzeko ariketaren bidez landu da.  

Tarte baten partiketari dagokion funtzio baten goi eta behe baturak definitu dira. Geogebrako 
grafiko dinamikoen eta ariketa egokien bidez, ikasleak frogatu ahal izango du tartearen partiketa 
findu ahala azaleraren hurbilketa hobetu egiten dela.  
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Bukatzeko, integral mugatua definitu da partiketaren diametroa zerorantz doanean goi eta behe 
baturen limitea bezala. 

3.2. Integralen teoremak. Integral mugatuen kalkulurako Barrow‐ren erregela. 

Atal honen helburua integral mugatuak kalkulatzeko modu praktikoa den Barrow‐en  erregela 
azaltzea da. Horretarako, aurrez, integralen batezbestekoaren teorema eta kalkulu integralaren 
oinarrizko  teoremak  enuntziatu  dira.  Teorema hauen  frogapenik  ez  da  txertatu  baina  hauek 
hobeto ulertzeko Geogebrako zenbait applet dinamiko landu dira. 

Barrow‐en erregela enuntziatu eta frogatu da. Frogapen hau lantzea, batxilergo mailan ohikoa 
ez den arren, lantzeko aukera eskaini da, zailtasun maila handiegia ez duenez, ikaslea frogapen 
matematikoak egiteko metodoetara hurbiltzeko egokia delako. 

Barrow‐en  erregelaren  aplikazioa  lantzeko  10  kalkulu  ariketa  proposatu  dira  eremu  lauen 
azaleraren kalkuluarekin erlazionatu gabe.  

 

3.3. Eremu lauen azaleraren kalkulua 

Barrow‐en erregela aztertu ondoren eremu lauen azalera nola kalkulatzen den landu da. Eremu 
mota ezberdinen azalerak nola kalkulatu aztertu da pausoz pauso. 

 𝑓 𝑥 0, OX ardatza eta 𝑥 𝑎 eta 𝑥 𝑏 zuzenek mugatutako eremua. 

 𝑓 𝑥 0, OX ardatza eta 𝑥 𝑎 eta 𝑥 𝑏 zuzenek mugatutako eremua. 

 𝑓 𝑥 , OX ardatza eta 𝑥 𝑎 eta 𝑥 𝑏 zuzenek mugatutako eremua. 

 𝑓 𝑥  eta OX ardatzak mugatutako eremua. 

 Ebakitzen diren bi kurbek mugatutako eremua, 0 𝑓 𝑥 𝑔 𝑥  denean. 

 Puntu batean edo gehiagotan elkar ebakitzen duten bi kurbek, 𝑦 𝑓 𝑥  eta 𝑦 𝑔 𝑥 , 
mugatzen duten eremua. 

 Hainbat kurbek mugatutako eremua. 

Guztira 20 ariketa proposatu dira. 

 
 

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 du 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 applet‐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. 
 
Enuntziatuak parametrizatzeko aukera oso baliagarria da ikasle bakoitzak ariketa berdinak baina 

parametro ezberdinak izango dituelako (ikasle guztiek 𝑦 𝑒 𝑥  funtzioa integratu beharko 
dute, baina, a eta b parametroen balio ezberdinekin). Hori horrela, azterketetan zein etxerako 
lanetan enuntziatuak pertsonalizatuak izango dira. 

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. 

 


