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helburuak  ebaluazio-irizpideak 

 

● Eskola-eremuko komunikazio-egoeretan 

norberaren gaitasun-mailarekin eta interesekin estu 

lotuta sortutako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko 

diskurtsoak ulertzea eta interpretatzea, zenbait 

motatako komunikazio-egoerei aurre egiteko. 

● Bai ahoz eta bai idatziz modu gutxi-asko 

autonomoan espresatzea eta interaktuatzea, eta 

horretan, errespetua eta kooperazioa hartzea oinarri, 

zenbait komunikazio-premiari modu eraginkor, 

koherente eta egokian erantzuteko. 

● Atzerriko hizkuntzaren sistema linguistikoaz 

gogoeta egitea, eta modu gutxi-asko autonomoan haren 

erabilera-arauak aplikatzea testuak sortzeko eta 

ulertzeko, eta hizkuntza txukun erabiltzeko, hizkuntzen 

artean transferigarriak diren ezaguerak erabiliz. 

● Ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko 

literatura-testu soilez gozatzea (ahozko literatura-

tradizioarekin lotutakoez, batik bat), eta, hala, mundu 

zabaleko kultura- aniztasunaz jabetzea eta giza 

kondizioaz zertan den ulertzea, norberaren hizkuntza- 

ondarea aberastea eta sentsibilitate estetikoa lantzea. 

●  Oinarrizko ezaguera soziolinguistikoetan 

oinarrituta, hizkuntza- eta kultura- aniztasuna ezagutzea 

eta interpretatzea, eta 

●  horretan, den-denon kultura-ondarea 

aberasten duen aldetik, hizkuntza-aniztasunaren aldeko 

jarrerak lantzea, hizkuntzak jatorri, hizkuntza eta kultura 

desberdinetako pertsonen arteko komunikazio- eta 

ulermen-bidetzat hartzea, eta ezein motatako balio-

judizio eta aurreiritzi sustatzen duten estereotipo 

linguistikoak baztertzea. 

 

●       Ea gai den eguneroko gaiekin lotuta 

hedabideetan eta hezkuntzan sarri-sarri agertu ohi 

direnen moduko euskarri eta genero desberdinetako 

eta egitura eta lexiko errazeko ahozko testu soil eta 

laburrak ulertzeko eta interpretatzeko  (ikaslearen 

bizipenetatik gertuen daudenak, batik bat), eta 

horretan, ea igartzen dion testuen zentzu orokorrari 

eta ideia nagusiei, baldin eta kondizio akustikoak onak 

badira, esandakoa behin eta berriz entzun badaiteke 

edo hura berresteko eska badaiteke, eta mezuak 

euskarri bisuala edo erreferentzia kontestual argia 

baldin badu. 

● Ea gai den, aldez aurretik ezarritako irizpideei 

jarraituz, gai akademiko nahiz pertsonalei buruz 

ahozko testu soil eta laburrak zenbait euskarritan 

sortzeko, eta horretan, ea testuen egitura logikoa 

nahiz ahoskera errespetatzen dituen, hitzezko zein 

hitzik gabeko baliabideak behar bezala erabiliz. 

● Ea, norbaiten laguntzarekin, eguneroko egoera 

interaktiboetan parte hartzen duen, eta horietan, ea 

errespetatzen dituen komunikazio-trukearen arauak. 

● Ea gai den harreman interpertsonaletan, 

hedabideetan eta hezkuntzan genero eta euskarri 

desberdinetan idatzirik agertu ohi direnen moduko 

idatzizko testu soil, labur eta egituratuak ulertzeko eta 

interpretatzeko, eta horretan, ea igartzen dien bai 

testuaren zentzu orokorrari eta bai ideia nagusi nahiz 

bigarren mailako ideiei. 

● Ea gai den, irakurgaiaren helburua zein den 

kontuan hartuta, testuan garrantzi handiko 

informazio espezifikoa aurkitzeko. 



 

● Informazioaren eta komunikazioaren 

teknologiak gero eta autonomia handiagoz eta modu 

kritikoan erabiltzea, atzerriko hizkuntzan informazioa 

lortzeko, komunikatzeko eta kooperatzeko. 

● Norberaren ikaskuntza-prozesuez gogoeta 

egitea, norberarenaz bestelako hizkuntzak ikastean 

landutako komunikazio-ezaguerak eta -estrategiak 

transferitzeko eta autorregulazioa sustatzeko. 

 

● Ea gai den, aldez aurretik egindako plangintza bati 

jarraituz eta gero eta autonomia handiagoz, ikasgelan 

egin ohi dituzten jarduerekin lotuta  gai akademiko 

nahiz pertsonalei buruz txukun-txukun egituratutako 

testu soil eta laburrak zenbait euskarritan idazteko, 

eta horretan, ea gai den norbaiten laguntzarekin 

ekoizpen-prozesuko urratsak modu txukun eta 

kohesionatuan egiteko. 

● Ea literatura hartzen duen gozamen- eta 

ikaskuntza-iturritzat, kulturara hurbiltzeko bidetzat 

eta bere hizkuntza-ondarea eta mundu pertsonala 

aberasteko zubitzat. 

● Ea gai den gero eta autonomia handiagoz 

erabiltzeko atzerriko hizkuntza eta gainerako 

hizkuntzak ikastean lortutako ezaguerak eta 

estrategiak, horrela ulermen-arazoak konpontzeko, 

batetik, eta ahozko nahiz idatzizko testuak osatzeko 

eta berrikusteko, bestetik. 

● Ea atzerriko hizkuntza badarabilen hizkuntza eta 

kultura desberdinetako pertsonen arteko 

komunikazio- eta ulermen-bidetzat eta ikaskuntza-

baliabidetzat. 

● Ea beste kultura batzuetako elementu sozial, 

linguistiko eta kulturalak identifikatzen eta 

errespetatzen dituen, eta ea gai den elementu horiek 

bere kulturarekin erlazionatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste 

moduren batera antolatuta,…]    



 

 

Ord 1. Ebaluazioa. Ord 2. Ebaluazioa. Ord 3. Ebaluazioa. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

STARTER UNIT 

Vocabulary: collective nouns, 

clothes, plurals, like, prefer, 

can’t stand 

Grammar: Present  Simple, 

question words, present 

continuous, like+ ing/ noun 

Reading:Forum posting 

Listening: Describing people 

Speaking: Making suggestio 

ns and giving opinions. 

Writing: Writing about  free 

time and sports and school 

 

UNIT1 WHAT’S NEW? 

Vocabulary: verbs, 

adjectives: feelings 

Grammar: Past Simple 

regular and irregular verbs. 

Past time expressions. There 

was/ there were. Used to 

Reading: Forum postings: join 

the crowd 

Listening:  It wasn’t  real, it 

was a toy! 

Speaking: Talking about 

school 

Writing: An event 
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UNIT 3. PEOPLE AND 

PLANET 

Vocabulary: The body, the 

environment 

Grammar: Will/won’t, the 

first conditional (if/unless) 

Reading: Article in a 

scientific journal: future 

humans. 

Listening: Insects and algae. 

Speaking: Talking about 

health problems. 

Writing: Recommendations. 

 

UNIT 4 MAKING IT 

HAPPEN 

Vocabulary:  Money, verbs 

and prepositions of 

movement. 

Grammar: Be going to, be 

going to and will for 

predictions. Present 

continuous for future 

arrangements. 

Reading: magazine article: a 

lucky find. 

Listening: Mud run. 

Speaking: Paying for 

something in a shop. 

Writing: A formal letter of 

invitation. 
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UNIT 5 YOUNG AND OLD 

Vocabulary: Life stages, 

verbs: lifestyle. 

Grammar: can/ can’t / could / 

couldn’t, comparative and 

superlative adverbs, allow, 

less … than, the least, (not) 

as…as 

Reading: Blog posts: 

inspirational lives. 

Listening:  Live well, be 

happy. 

Speaking: Expressing 

opinions. 

Writing: A comparison 

review. 

 

UNIT 6  WORK AND PLAY 

Vocabulary: Jobs. Holidays 

Grammar:  Present Perfect. 

Present Perfect: ever and 

never. There has/have been. 

Reading:  Newspaper article: 

searching for the ideal job. 

Listening: The holidays show. 

Speaking:  Talking in an 

interview. 

Writing: An e-postcard. 
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UNIT 2.  LOST AND 

FOUND 

Vocabulary: materials, 

containers 

Grammar: past continuous, 

past continuous and past 

simple, simultaneous past 

actions. 

Reading: Magazine article: 

what a find! 

 

Listening: The world  needs 

more love letters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Speaking: Describing lost 

property. 

Writing: a thank you note. 

 

METODOLOGIA  

Unitateak “topic” baten inguruan garatzen da. Funtzioak, gramatika, trebetasunak, hiztegia eta ahozkera 

egoera komunikatiboetan lantzen dira. Oinarrizko hizkuntza era kontextualizatuan aurkezten da ahozko eta 

idatzizko testuen bidez. 

Hiztegia “eremu lexikoetan” aurkezten da gaia eta oinarrizko hizkuntzarekin lotuta izanik 

Oinarrizko trebetasunak era integal eta sistematikoki lantzen dira. 

Teknologi berriak erabiltzen dira bi helburukin: Klaseak emateko arbel digitala erabiltzen da horrek dakarren 

abantaila guztiekin: klaseak dinamikoagoak eta parte hartzeko aukera gehiago emanez eta Internet, 

komunikazioa bultzatzeko “real language” erabiliz. 

Ebaluaketa bakoitzean pelikula bat ikusiko dute ingelesez. Ebaluazio bakoitzean ikasleen mailari egokitutako 

liburu bana irakurriko dute. 

Irakur liburuak: 

1. “Anne of the Green Gables  (Burlington readers) 

2. “The Adventures of Tom Sawyer”, by Mark Twain. (Burlington Books) 

3.  “The house on the hill”  ( Macmillan readers)  

 

 



 

 

EBALUAZIO-TRESNAK  GAITASUNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-tresna eta 

gaitasun bakoitzaren pisua eta balioa]  
 

Ebaluazio bakoitzean: 

Unitate bakoitzako kontrol bat listening, grammar 

and vocabulary, reading baloratzeko. 

Hiruhilabete bakoitzean writing eta speaking froga 

bat egiten dute. 

Reader: Irakurritako liburuei buruzko “Final Test” 

froga egingo zaie ulermena baloratzeko. 

❖ Hitzezko eta hitzik gabeko Komunikaziorako  

konpetentzia. 
● Arloarekin duen lotura zuzena dela eta, ikusi 

programazioaren beste atal guztiak. 
 

❖ Ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia. 
● Irakurketa aktiboa 
● Ikasketa prozesu orotan jarrera kritikoz eta 

parte hartzailez jardun: eztabaidak, talde lanak, 

banakako lanak. 
● Koadernoa, txostenak eta etxerako lanak 

irizpideen ara behera eta epeak errespetatuz burutu. 
 

❖ Elkarbizitzarako  konpetentzia. 
● Enpatiaz jokatu 
● Asertibitatea  erakutsi 
● Klasean arreta mantendu eta errespetua gorde. 
 

❖ Ekimen eta espiritu ekintzailerako  

konpetentzia. 
● Ideiak sortu, aukeratu. 
● Lanak planifikatu 
● Ardurak, denborak, errespetatu. 
● Akatsak onartu eta hobekuntzak proposatu. 

❖ Norbera izateko konpetentzia 
● Autorregulazioa (komunikazioa, ikasketa 

prozesua, elkarbizitza, osasuna, gorputza, emozioak, 

norberaren estimu positiboa, ...) 
 

- Hitzezko eta hitzik gabeko 

Komunikaziorako  konpetentzia.%90a 

      

     %10 Reader test 

     %50 Test:    Reading comprehension %10 

                         Vocabulary %10 

                         Grammar %20 

                         Listening %10 

 

      %20 Writing 

      %10 Speaking 

 

    

Azken nota kalkulatzeko ebaluazio bakoitzak pisu 

hau izango du:  

1. Ebaluazioa %25 

2. Ebaluazioa %25          

3. Ebaluazioa %50 

Oharra: Kalkuluak egiteko, ebaluazio bakoitzean 

lortutako nota bi dezimalekin erabiliko dugu eta 

boletinean agertzen den kalifikazio borobildua 

izango da. 

-%10a zeharkako konpetentzia hauek: 

elkarbizitza, norbera izateko eta ekimen eta 

espiritu ekintzailerako konpetentziak 

Behaketa izango da neurtzeko tresna 

Gogoan izan : 0,25 puntu kenduko dira ondoko 

egoeratan : etxeko lanak ez egiteagatik, klaseko 



 

 jarduerak edozein modutan egiteagatik eta portaera 

desegokia izateagatik. 

 

 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta egokitzapen metodologikoak,  HIBP , emaitzen analisia, 

plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-sistema...] 

Ikasle batek gainditzeko zailtasunak dituenean HIBPa irekitzen zaio. Horretaz gain HAUSPOAN errefortzuzko klaseak jasotzea eskaintzen zaio. 

OHARRAK 

 Eduki minimoak dira:( Adverbs of frequency, past simple (regular / irregular) and past continuous, Future WILL / GOING TO, Zero Conditional, CAN /CAN’T-

COULD / COULDN’T) eta gaitasun minimoak (Iraganeko eta etorkizuneko gertakizunak idatziz zein ahoz azaltzeko gai izan, hizkuntz egokia erabiltzeko gai izan)  

Ikasleak osasun arrazoiengatik etxean egon beharko balira, Inika, Classroom eta Meet baliabideak erabiliz, beraiekin lanean jarraituko genuke beharko luketen 

arreta eta laguntza eskainiz. Egoera honetan, derrigorrezkoa izango da klaseak Meet bidez jarraitzea eta aipatutako / bidalitako lanak egitea. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDIENTEEN TRATAERA 

 
 

 

Lehenengo ebaluazioa gaindituz gero gainditutzat emango zaio aurreko urtekoa. Gaindituko 

ez balu gabonetako oporretan lantzeko txosten bat emango zaio ikasleari eta oporretatik 

bueltan horren inguruko froga bat pasatuko zaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OINARRIZKO KONPETENTZIAK  

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. X X X X X X X 

Konpetentzia matematikoa.     X X X  X 

Gaitasuna ezagutzan eta interakzioa mundu fisikoan.  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Informazioaren erabilera konpetentzia eta 

konpetentzia digitala. 
 

 

 
X 

 

 

 

 

  
X 

 
X 

Konpetentzia soziala eta hiritarrena. X X X X X X X 

Konpetentzia kultural eta artistikoa  X X X X X X 

Ikasten ikasteko GAITASUNA  X X X X X X 

Konpetentzia autonomian eta ekimen pertsonalean   
X 

 
X 

  
X 

  

 



  

 


