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1
ARLOAREN GUTXIENGO HELBURUAK
1-Ikasleak hainbat bizitza-eremutako testuak ( idatzizko,ahozko,ikus-entzunezko testuak, etab.)eraginkortasunez
jasotzen, ulertzen balioesten eta erabiltzen ditu, bai helburu pertsonalei erantzuteko, bai bere ezagutzak
garatzeko zein gizartean parte hartzeko.
2- Ikasleak bizitzako hainbat eremutan komunikazio-egoeraren ezaugarrien barruan dituen helburuen lorpena
bideratzen duten testuak sortzen ditu ( idatzizko, ahozko,ikus-entzunezko, etab. ), bakarka zein elkarlanean,
argi, jariotasunez eta modu eraginkorrean, hizkuntzare n bidez ekitea eskatzen duten egoeratan hizkuntza tresna
eragingarri gisa erabiltzeko.
3- Ikaslea hizkuntzari buruzko hausnarketaz baliatzen da, hizkuntza-sistemako osagaien arteko hartu-emanez
jabetuz, ulermenari eta ekoizpenari dagokionean erabilera hobetzeko eta hizkuntzari buruz hitz egiteko
metahizkuntzaren jabe izateko.
4- Ikasleak inguruko errealitate soziolinguistikoa kritikoki interpretatzen du hizkuntzen bizitza eta garapena
baldintzatzen duten
faktoreak eta haien arteko harremanak ezagutuz, euskararen erabilpenaren eta
normalizazioaren aldeko konpromiso aktiboa garatzeko,beste hizkuntzekiko errespetu eta balorazio jarrerekin
batera.
5- Ikasleak bere bizitzako eremuetan hizkuntza literarioa erabiltzen du eta literatura-erreferenteak
interpretatzen eta balioesten ditu, hizkuntza literarioaren dimentsio estetioaz jabetuz, literatur lanen esanahia
elkarren artean eraikiz eta partekatuz. Horrekin, norberaren nortasun soziokulturala eraikitzeko, bizitzako
errealitateari buruzko norberaren ikuspegia, ideiak eta sentimenduak sormenez adierazteko eta edertasunaz
gozatzeko.
2
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
1. ebaluazioa
GIZALEGE-FORMULAK
- Agurra, erantzuna, barkameneskaera, zerbait opa izatea,
eskarera,eskaintza.
- Euskalkiak

2. ebaluazioa
IRAKURKETA ADIERAZKORRA
-Baliabide fonikoak
-Keinuzko baliabideak
-Baliabide adierazkorrak
.Errepika, koroa,bolumen-kontrastea

3. ebaluazioa
HARTZAILEARI INFORMAZIOA
EGOKITZEKO BALIABIDEAK
-Linguistikoak
.Argibideak ematekoak: aposizioa
.Ikonikoak
.Edizio digitalekoak

GALDERA-ERANTZUNEN
KAUSA/ONDORIO
ERLAZIOAREN
ARTEKO
ERLAZIO
ADIERAZPENA
SEMANTIKOA
HARTZAILEARI INFORMAZIOA
-Kausazko testu-antolatzaileak
EDUKIAREN EGITURATZEA
IRADOKITZAILE
BIHURTZEKO
-Deskribapen –sekuentzia
LITERATURA BALIABIDEAK
KONPARAZIOAREN EGITURA
ORD
- Elkarrizk eta-sekuentzia
ORD
ORD -Atsotitzak
-Galdera erretorikoak
INTONAZIOA
LEKU ANTOLATZAILEAK
-Puntuazio-markak
PROGRESIO TEMATIKOA
EDUKIAREN EGITURATZEA
-Deskribapen-kategoria
-Deskribapen-sekuentzia
SENTIMENDUEN
EREMU
Bakoitzeko gaia mantentzea
SEMANTIKOA
. Hiperonimoak
IDEIAK
GEHITZEKO
-Izena
ANTOLATZAILEAK
-Adjektiboa
GALDETZAILEA
ETA
-Aditza
GALDEGAIA
KOHESIORAKO
BALIABIDE
. Denbora
Deklinabide arauak
TIPOGRAFIKOAK
. Komunztadura
-Nor,nori, nork, non,nondik,nora
Eremu semantikoak
PROGRESIO TEMATIKOA
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-Izaera eta lekua izendatzeko hitzak
Hitzen kategoria gramatikala
-Izena
-Adjektiboa
-Esamoldeak
Aditzaren komunztadura

-Sinonimoak
-Hiperonimoak
-Erakusleak ( balio anaforikoa )
-Sinonimo/hiperónimo+erakuslea
HITZEN
ARTEKO
SEMANTIKOA
-Sinonimia
-Hiperonimia
HITZEN
GRAMATIKALA
-Erakusleak

ERLAZIO

KATEGORIA

3

METODOLOGIA
IKASLEA EGOERA ESANGURATSUETAN ETA ARAZO KONPLEXUEN AURREAN JARTZEN DA. ARAZO HORRI
IRTENBIDE EGOKIA EMATEKO, IKASITAKO GUZTIA ( KONTZEPTU EZAGUTZAK, EGITEKO PROZEDURAK,
BARNERATUTAKO
JARRERAK),
ERA
PERTSONALIZATUAN
ETA
INTEGRATUAN
MOBILIZATZEN
ETA
TRANSFERITZEN ASMATU BEHAR DU, KONPETENTZIAK MAILAKA ETA ETENGABE GARATUZ, KONPETENTZIA
KOMUNIKATIBOA ARDATZA IZANIK.

4

BALIABIDEAK

IKT baliabideak
Testu liburua
Ekiguneko baliabideak ( bideoak, entzumenak, jarduera osagarriak…)
UD 1 “ Euskaraz biz(hi)tza
UD 2 “ Sentimenduen inbentarioa
UD 3 “Zaharrak berri”
Lan koadernoa 1.1
Lan koadernoa 1.2
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Irakurketa librerako liburuak
“ Txori kantariak poeta hegalariak” Elena Odriozola
“Ilunorduak eta argilaurdenak” Joxantonio Ormazabal
“Ilargia ezpainetan” Juan Kruz Igerabide
“Zein beste mundukoa” Karlos Linazasoro
“Zer da, ba, maitasuna” Miren Agur Meabe

ARGITALETXEA: Elkar

5

EBALUAZIOA: TRESNAK, EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Hasierako diagnostiko-ebaluazioa egingo dugu. Prozesuan zehar
ebaluazio formatiboa egingo dugu, auto-regulazio jardueren
bitartez.
Kontzeptuen eta prozeduren neurketa ebaluazio bakoitzean une
desberdinetan egingo eta banakako zein taldeka burututako lanen
bitartez irakaslearen behaketa sistematikoarekin. Hau guztia
egindako proiektuarekin ebaluatuko da.
Konpetentzien balorazioa ebaluazio bakoitzaren amaieran egingo
dugu, froga objetibo baten bidez.

KALIFIKAZIOEN BALIO PORTZENTUALA

PROIEKTUA

Jarrera edukiak baloratzeko unean kontuan hartuko da:
begirunea,eguneroko lan aktiboa, parte-hartzea, txukuntasuna
eta euskararekiko jarrera aktiboa.
Arlo bakoitzean 4 batetik gorako nota izanik ponderazioa
aplikatuko da.

%40

KONPETENTZIAK

%40

JARRERAK

6
BERRESKURAPEN SISTEMA
Ohiko zein ez-ohiko deialdian azterketa konpetentzietan oinarrituko da.
Ebaluazioa gainditu ezean, gainditutzat emango da hurrengoa lortuz.
Ebaluazio erdian etxera ohar bat bidaliko da ikaslearen garapena jakinaraziz.
Aurreko ikasturtekoa gainditu gabe balego eta lehendabiziko bi ebaluazioak ez baditu gainditzen bi aukera emango zaizkio,
maiatzean eta ekainean.
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