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helburuak  ebaluazio-irizpideak 

 
XXI. mendeko gizartearen eskakizun eta beharrek 

eskola-arloan doitzeak erraztu dituzte, ikasleak gero eta 

nazioartekoagoa, kulturanitzagoa, eleanitzagoa, eta bide 

batez teknologikoki aurreratuagoa den mundu batean 

bizitzeko prestatuz.  Gure herrialdeak, Europar 

Batasuneko partaide izanik, beste hizkuntza komunitario 

batzuen ezagutza sustatzeko konpromisoa du, Lisboako 

Estrategian jasota dauden helburuetako batek esan 

bezala. Bestalde, Europako Kontseiluak, atzerriko 

hizkuntzen ikasketarako Europako Erreferentzia Marko 

Bateratuan, hizkuntzen ikasketa bideratzeko, baita 

hiztun batek hainbat hizkuntzatan duen gaitasuna 

baloratzeko ere gidalerroak ezartzen ditu. Jarraibide 

horiek hartu dira arlo honetako curriculuma lantzeko 

erreferentzia nagusi. 

Oinarrizko kurrikulumaren arabera, Bigarren Hezkuntzak 

ikasleei gaitasunak garatzen lagunduko die:   

a)  Bere betebeharrak arduraz onartzea, bere 

eskubideak ezagutzea eta erabiltzea gainerako 

pertsonekiko errespetuan, tolerantzia, lankidetza eta 

elkartasuna praktikatzea pertsonen eta taldeen artean, 

elkarrizketan jardutea, giza eskubideak gizarte anitzaren 

balio komun gisa sendotuz, eta herritartasun 

demokratikoa gauzatzeko prestatzea. 

b) Diziplina-, ikasketa- eta bakarka- eta talde-laneko 

ohiturak garatzea eta finkatzea, ikaskuntza-lanak 

eraginkortasunez egiteko eta garapen pertsonalerako 

bitarteko gisa. 

c) Sexuen arteko desberdintasuna eta haien arteko 

eskubide- eta aukera-berdintasuna balioestea eta 

errespetatzea. Gizonen eta emakumeen arteko 

diskriminazioa dakarten estereotipoak baztertzea. 

d) Afektibitate-gaitasunak sendotzea nortasun-eremu 

guztietan, baita besteekiko harremanetan ere; 

 

1. Modu argian eta hizkuntza estandarrean 

adierazitako diskurtso-generoetako testuak 

ulertzea eta interpretatzea, iturri fidagarriak bilatuz 

eta esanahien inferentzia bezalako estrategiak 

erabiliz, zentzu orokorra eta ideia nagusiak 

ateratzeko eta komunikazio-egoera zehatzetan 

duten edukia baloratzeko. 

1.1 Ahozko testu, testu idatzi eta multimodal 

labur eta sinpleen zentzu orokorra eta 

informazio espezifiko eta esplizitua 

interpretatzea eta aztertzea, modu argian eta 

hizkuntza estandarrean adieraziak, hainbat 

euskarriren bidez, ikusizko edo testuinguruko 

laguntzarekin eta berriro entzuteko edo 

berrespena eskatzeko aukerarekin. 

1.2 Komunikazio-egoerarako estrategia eta 

ezagutza egokienak hautatzea, antolatzea eta 

aplikatzea, testuen zentzu orokorra, funtsezko 

informazioa eta xehetasun garrantzitsuenak 

ulertzeko eta hitzik gabeko elementuak 

interpretatzeko. 

1.3 Oinarrizko estrategiak erabiltzea 

informazioa bilatzeko, hautatzeko eta 

kontrastatzeko, baliozkotasun-, kalitate-, 

gaurkotasun- eta fidagarritasun-irizpideak 

aplikatuta, eta informazioa modu egoki eta 

seguruan biltegiratzeko eta berreskuratzeko. 

 

2.  Erabilera komuneko, hedadura ertaineko, 

errazeko eta antolaketa argiko diskurtso-

generoetako jatorrizko testuak sortzea, plangintza, 

konpentsazioa edo autozuzenketa bezalako 

estrategiak erabiliz, mezu garrantzitsuak modu 



 

indarkeriari, edozein motako aurreiritziri eta portaera 

sexistari uko egitea; gatazkak modu baketsuan 

konpontzea. 

e) Informazio-iturriak erabiltzeko oinarrizko gaitasunak 

lantzea eta, horrela, ezagutza berriak lortzea zentzu 

kritikoa erabiliz. Teknologiaren gaineko oinarrizko 

formazioa lortzea, batez ere informazioari eta 

komunikazioari dagokienez. 

f) Ezagutza zientifikoa ezagutza integratu bezala 

ulertzea – diziplina batzuetan oinarritzen dena – eta 

ezagutza eta esperientzia ezberdinen arlotan arazoak 

identifikatzeko metodoak ezagutzea eta erabiltzea. 

g) Espiritu ekintzailea eta norberak bere buruarekiko 

konfiantza, zentzu kritikoa, norberaren ekimena eta 

ikasteko, planifikatzeko, erabakiak hartzeko eta ardurak 

onartzeko gaitasuna lantzea. 

h) Testu eta mezu konplexuak – gaztelaniaz eta 

euskaraz, ahoz eta idatziz – ulertzeko eta adierazteko 

gaitasuna – eta literatura ezagutzen, irakurtzen eta 

ikasten hastea. 

i) Atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan gauzak 

ulertzea eta adieraztea modu egokian. 

j) Norberaren eta besteen oinarrizko kultur-ezaugarriak 

ezagutzea, baloratzea eta errespetatzea, baita ondare 

artistikoa eta kulturala ere. 

k) Norberaren gorputzaren eta besteen funtzionamendua 

ezagutzea eta onartzea, desberdintasunak 

errespetatzea, gorputzaren zaintza- eta osasun-ohiturak 

finkatzea eta gorputz-hezkuntza eta kirola egitea 

txertatzea, garapen pertsonala eta soziala bultzatzeko. 

Sexualitatearen giza dimentsioaren aniztasun osoa 

ezagutzea eta baloratzea. Osasunari, kontsumoari, 

zaintzari, enpatiari eta izaki bizidunekiko, batez ere 

animaliekiko eta ingurumenarekiko errespetuari lotutako 

giza-ohiturak baloratzea zentzu kritikoa erabiliz, eta 

horiek kontserbatzen eta hobetzen laguntzea.  

l) Sormen artistikoa baloratzea eta adierazpen artistiko 

ezberdinak ulertzea, adierazpen-mota ezberdinak 

erabiliz. 

 

sortzaile, egoki eta koherentean adierazteko eta 

komunikazio-asmo zehatzei erantzuteko. 

2.1 Behar besteko zuzentasunez, jarioz, 

ahoskeraz eta intonazioz adieraztea testu 

laburrak, errazak, egituratuak, ulergarriak eta 

komunikazio-egoerara egokituak, hainbat 

euskarritan deskribatzeko, kontatzeko eta 

informatzeko, lagunduta hitzezko eta hitzik 

gabeko baliabideak erabiliz, eta hizkuntzaren 

erabilera eraginkorra eta etikoa eginez. 

2.2 Testu labur eta errazak, ulergarriak, egitura 

argikoak eta erabilera komuneko lexikoarekin 

antolatzea eta idaztea, koherentziaz, kohesioz 

eta proposatutako komunikazio-egoerara 

egokituz, ezarritako jarraibideei jarraituz, 

banaka edo lankidetzan, tresna analogikoen 

eta digitalen bidez. 

2.3 Oinarrizko ezagutzak eta estrategiak 

hautatzea, antolatzea eta aplikatzea, testuak 

egiten berraztertu, horretarako, baliabide 

analogiko edo digital egokienak erabiltzea, 

zereginaren eta testua zuzentzen zaion 

solaskide potentzialaren beharren arabera. 

3. Beste pertsona batzuekin elkarreragitea, gero eta 

autonomia handiagoz, lankidetza-estrategiak 

erabiliz, baliabide analogikoak eta digitalak erabiliz 

eta komunikazio-asmo zehatzei erantzuteko 

kortesia-arauak errespetatuz. 

3.1 Egoera interaktibo sinkrono edo asinkrono, 

labur eta errazak planifikatzea eta horietan 

parte hartzea, errepikatzea, erritmo geldia edo 

hitzik gabeko hizkuntza bezalako 

baliabideetan oinarrituta, eta enpatia eta 

errespetua erakutsiz hizkuntza-kortesiarekiko 

eta etiketa digitalarekiko, bai eta solaskideen 

premia, ideia, kezka, ekimen eta 

motibazioekiko ere, hizkuntzaren eta 

estereotipoen erabilera diskriminatzaile oro 

baztertuz. 

3.2 Komunikazioa hasteko, mantentzeko eta 

amaitzeko, hitza hartzeko eta lagatzeko, 

argibideak eta azalpenak eskatzeko eta 

formulatzeko oinarrizko estrategia egokiak 

hautatzea, antolatzea eta erabiltzea, gidatuta 

eta hurbileko inguruneetan. 

3.3. Plangintza- eta kudeaketa-estrategiak 

hautatzea eta aplikatzea, bai eta lankidetza-

estrategia erraz eta konplexuak ere, talde-

lanean esleitutako erantzukizun indibidualak 



 

bere gain hartuz eta sortzen diren gatazkak 

kudeatuz. 

4. Hizkuntza desberdinen arteko edo hizkuntza 

bereko modalitate edo erregistroen arteko 

eguneroko egoeretan bitartekari izatea, 

kontzeptuak azaltzeko edo mezuak sinplifikatzeko 

estrategia eta ezagutza errazak erabiliz, 

informazioa modu eraginkor, argi eta arduratsuan 

transmititzeko. 

4.1 Aniztasunari erantzuteko eguneroko 

egoera errazetan testu, kontzeptu eta 

komunikazio labur eta errazak ondorioztatzea 

eta azaltzea, solaskideekiko eta erabilitako 

hizkuntzekiko errespetua eta enpatia 

erakutsiz, eta ingurune hurbilean elkar 

ulertzeko eta ulertzeko arazoak konpontzen 

parte hartzeko interesa erakutsiz, hainbat 

baliabide eta euskarritan oinarrituta. 

4.2 Zubiak sortzen lagunduko duten, 

komunikazioa erraztuko duten eta 

komunikazio-asmoetara egokitutako 

informazioa ulertzeko eta sortzeko balioko 

duten estrategiak aplikatzea, baliabide eta 

laguntza analogikoak edo digitalak erabiliz, 

une bakoitzeko beharren arabera. 

5. Hizkuntza-errepertorio pertsonala mugiaraztea 

eta erabiltzea, hura osatzen duten hizkuntzetako 

bakoitzaren funtzionamenduari buruz modu 

kritikoan hausnartuz eta norberaren estrategiez eta 

ezagutzez jabetuz, atzerriko hizkuntza ikasteko 

gaitasuna hobetzeko eta komunikazio-premia 

zehatzei erantzuteko. 

5.1 Hainbat hizkuntza alderatzea eta horien 

arteko antzekotasunak eta desberdintasunak 

alderatzea, haien funtzionamenduari buruzko 

gogoeta gidatua eginez. 

5.2 Atzerriko hizkuntza eraginkortasunez 

komunikatzeko eta ikasteko gaitasuna 

hobetzeko ezagutzak eta estrategiak 

erabiltzea eta bereiztea, beste parte-hartzaile 

batzuen eta euskarri analogiko eta digitalen 

laguntzarekin. 

5.3 Atzerriko hizkuntza ikasteko aurrerapenak 

eta zailtasunak identifikatzea eta 

erregistratzea, eta, horretarako, zailtasun 

horiek gainditzeko estrategia eraginkorrenak 

hautatzea eta autoebaluazioko eta 

koebaluazioko oinarrizko estrategiak eta 

tresnak erabiltzea, hala nola Hizkuntzen 

Europako Portfolioan edo ikaskuntza-egunkari 



 

batean proposatutakoak, aurrerapenak 

azalduz eta partekatuz. 

6. Atzerriko hizkuntzatik abiatuta, hizkuntza-, 

kultura- eta arte-aniztasunera kritikoki balioestea 

eta egokitzea, hizkuntzen eta kulturen arteko 

antzekotasunak eta desberdintasunak identifikatuz 

eta partekatuz, modu enpatikoan, asertiboan eta 

errespetuz jokatzeko kulturarteko egoeretan. 

6.1 Enpatiaz eta errespetuz jokatzea kulturen 

arteko egoeretan, eTwinning plataformak 

emandakoetan, esaterako, hizkuntzen eta 

kulturen arteko loturak eraikiz eta eguneroko 

komunikazio-testuinguruetan edozein 

diskriminazio, aurreiritzi eta estereotipo 

baztertuz. 

6.2 Atzerriko hizkuntza hitz egiten den 

herrialdeetako hizkuntza-, gizarte-, kultura- eta 

arte-aniztasuna onartzea eta horretara 

egokitzea, plazer eta aberastasun 

pertsonalaren iturritzat hartuta, eta 

iraunkortasuna eta demokrazia sustatzen 

duten kultura- eta hizkuntza-elementuak 

partekatzeko interesa agertzea. 

6.3 Lagunduta, hizkuntza-, kultura- eta arte-

aniztasuna azaltzeko eta balioesteko 

oinarrizko estrategiak aplikatzea, balio 

ekosozialak eta demokratikoak kontuan 

hartuta eta justiziaren, ekitatearen eta 

berdintasunaren printzipioak errespetatuz. 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA [denbora-tarteka, unitate didaktikoka, proiektuka, ikaskuntza-nukleoka edo beste 
moduren batera antolatuta,…]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Ord 1. Ebaluazioa. Ord 2. Ebaluazioa. Ord 3. Ebaluazioa. 
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STARTER UNIT 
Vocabulary 

 Countries, 
nationalities and 
languages 

  Classroom objects 
and language 

 The time 
Grammar 

 Subject 
pronouns/Possessi
ve Adjectives 

 Possessive ´s. 

 Demonstrative 
adjective and 
pronouns. 

 Prepositions of 
place. 

 To Have 

 Can / can’t. 

 Imperatives 
 
Listening 

 Identifying what  
the time is 

Speaking 

 Talking about your 
family 

 Classroom 
language 

 
UNIT 1 – My place 
Vocabulary 

 Family 

 Rooms and 
furniture 

Grammar 

 Present Simple: be 

 There is/there are 
+ a, an, some and 
any 

Reading 

 Family matters 

 Family life on an 
island. 

Listening 

 A radio report: The 
Radford family. 

  Identify speakers 
Speaking 

 Asking for and 
giving personal 
information 

Writing 

 A description of a  
dream home. 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 3 - Live well 
Vocabulary 

 Food and drink 

 Healthy living 
Grammar 

 Countable & 
uncountablenouns: a, 
an, some and any 

 How often … ? and 

adverbs of frequency 
Reading 

 An online profile: 
Food bloggers 

 Strategy: use pictures 
to understand words 

Listening 

 A conversation: 
Street food 

  Strategy: Identify the 
relationship between 
speaers 

Speaking 

 Order food and drink. 

 Strategy: Order food  
Writing 

 A blog post about 
food. 

 Strategy: so and 
because 

 
UNIT 4 - Extremes 
Vocabulary 

 Sports 

 Sports: verbs 
Grammar 
 

 Present Continuous 

 Present simple vs 
present continuous, 
and time phrases 

Reading 

 Social media posts: 
sports 

 Strategy:scanning 
Listening 

 A sports quiz: A world 
of sport. 

 Strategy: Identify the 
correct audio genre 

Speaking 

 Make suggestions 
and give opinions 

Writing 

 A descripton of 
aphoto 

 Prepositions of place 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 6 – My style 
Vocabulary 

 Describing people 

 Clothes 
Grammar 

 Past simple of BE 

  Past simple of  
regular verbs 

Reading 

 A magazine article: 
The mullet 

 Strategy: Pronoun  
referencing 
Listening 

 A podcast: The histo 
ry of clothes. 

 Strategy: Use pictu 
res to understand a text. 

Speaking 

 Shop for shoes and 
 clothes. 

 Speak to a shop  
assistants. 

Writing 

 A profile of friends  
or family 

 Strategy: Making 
 notes 
 

UNIT 7 - EXPLORE 
Vocabulary: 

 Adventure: Verbs 

 Life events 
Grammar: 

 Past simple: 
irregular verbs 

 Past simple: 
questions. 

Reading: 

 An online magazine 
article: Experiences. 

 Strategies: Use 
headings. 

Listening: 

 A monologue:Jordan 
Romero. 

 Strategy: Listen for 
specific information 

Speaking 

 Ask for and give 
directions. 

 Ask fo rand give 
directions 

Writing 



 

 A biography 

 Strategy: 
sequencing words. 
 

 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 2 – My week 
Vocabulary: 

 Daily routines 

 Chores 
 
Grammar 

 Present Simple: 
affirmative, 
negative, 
questions and 
short answers 

Reading 

 An ade¡vert: 
British Youth 
Music Theatre 

 A Day in Space 
Listening 

 A conversation: 
Daily routines 

Speaking 

 Arranging to meet 
Writing 

 Writing a 
description of a 
perfect day. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 5 – On the road 
Vocabulary: 

 Transport 

 Travel : adjectives 
 
Grammar 

 Comparative 
adjectives 

 Superlative adjectives 
Reading 

 

 How do you get to 
school ? 

 Strategy: Guess the 
meaning from 
context. 

Listening 

 A conversation: 
Chicago 

 Startegy: Understand 
the context 

Speaking: 

 Ask for travel 
information 

 Strategy: Ask for 
travel information. 

Writing: 

 A review of activities 
or places. 

 Strategy: also and so 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 8 – My kind of day 
 
Vocabulary: 

 Weekend activities 

 Weather and 
seasons 

Grammar: 

 Be going to for plans 
and intentions. 

 Present Continuous 
for the future; future 
time expressions. 

Reading: 

 A social media post: 
Storm chasing 

 Strategy: Identify 
texts 

Listening: 

 Radio adverts: 
Three radio adverts. 

 Strategy: Recognize 
numbers, prices and 
times. 

Speaking: 

 Talk about future 
plans. 

 Strategy: React to 
information 

Writing: 

 A diary entry 

 Strategy: Pronoun 
referencing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGIA [Gelako jarduerak planteatzeko modua. Jarduerak aurrera eramateko erabiliko dugun 
metodoa, edukien antolaketa, jarduera motak, baliabide didaktikoak, ikasleen taldekatzeak, espazioen eta 
denboren antolaketa, irakasleen eta ikasleen eginkizuna… ikuspegi inklusibo batetik]    

 

Unitateak “topic” baten inguruan garatzen dira. 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 lotura izanik. Oinarrizko trebetasunak 
sistematikoki era integral batean lantzen dira. 
Ikasleak era desberdinetara taldekatuko dira egiten ari diren ekintzen arabera (IKKI, banakako lana …). 
  



 

Teknologi berriak erabiltzen dira bi helbururekin: 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. 

 

Urtean zehar  ikasleen mailari egokitutako hiru liburu irakurriko dituzte eta ebaluaketa bukaeran, denbora izanez 
gero, pelikularen bat ingelesez ikusiko lukete. 

Irakur liburuak: 

1. Sally’s phone (Oxford) 

2. The Girl with green eyes  (Oxford) 

3. Nurse Matilda ( Burlington Books) 

OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

 UNITATE DIDAKTIKOAK 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. X X X X X X X X X X 

Konpetentzia matematikoa. X X   X  X X X  

Gaitasuna ezagutzan eta interakzioa mundu 
fisikoan. 

  
X 

 
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 
X 

Informazioaren erabilera konpetentzia eta 
konpetentzia digitala. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
X 

 

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

Konpetentzia kultural eta artistikoa  X X X X X X X X X 

Ikasten ikasteko GAITASUNA  X X X X X X X X X 

Konpetentzia autonomian eta ekimen 
pertsonalean 

  
X 

 
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 

 

 



 

EBALUAZIO-TRESNAK  GAITASUNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK [ebaluazio-tresna eta 
gaitasun bakoitzaren pisua eta balioa]  

[ahozko eta idatzizko probak, galdetegiak, banakako eta taldeko lanak, behaketa-eskalak, kontrol-zerrendak, 
ikasgelako koadernoa, portafolioa, kontratu didaktikoa…]    

Ebaluazio bakoitzean: 
Unitate bakoitzako froga idatzi bat listening, 
grammar, vocabulary eta reading baloratzeko. 
Hiruhilabete bakoitzean idazmen froga bat (writing) 
eta ahozko froga bat, speaking, 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 arabehera 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 

 Autoerregulazioa (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,  HSBP , emaitzen analisia, plangintza 
didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-sistema...] 

Arloa jarraia da, beraz ez dago berreskurapenarik. Ebaluaketa bakoitzaren ondoren gainditu ez duten ikasleek indartze neurriak egin behar dituzte. 



 

Arlo honetan minimoetara iristen ez diren ikasleei HIBP egingo zaie; eta hurrengo ikasturtean beste libururen bat landuko dute. 

 

 
 

PENDIENTEEN TRATAERA 

 Ikasgai hau pendiente geratzen bada, hurrengo kurtsoan lehenengo ebaluazioan  5,5 edo gehiagoko nota lortzen bada gainditutzat ematen zaio; horrela gertatuko ez 
balitz, orduan ekainean ebaluatuko genuke berriro. 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

Kontuan hartuta 19-20 ikasturtea berezia izan zela, eduki minimo hauek landuko ditugu: 

  To BE aditza: affirmative, negative and interrogative 

                                     There is / there are + a/an, some any 

 To HAVE: affirmative, negative and interrogative 

                                       

  Present simple: affirmative ( 3rd person +(e)s), negative and questions 

 

                            Question words 

 

 Present continuous: affirmative, negative and quetions 

  CAN /CAN’T  -  MUST/ MUSTN’T 

 

AHOZKO HIZKUNTZ GAITASUN MINIMOAK : 

Beraien deskribapena egiteko gai izan 

 Familiari buruzko informazioa emateko gai izan 

 Eguneroko rutinak/ohiturak komunikatzeko gai izan 

 Momentuan egiten ari diren ekintzen berri eman eta 

 Ahal duten edo ezin dituzten ekintzak azaltzeko gai izan 

 lantzea erabaki dugu.  

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. 



 

 

 



 

 
 


