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irakasleak: Paula Ortiz eta Zuriñe Alustiza 
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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 

 

● Ea gai den eguneroko gaiekin lotuta hedabideetan 

eta hezkuntzan sarri-sarri agertu ohi direnen moduko 

euskarri eta genero desberdinetako ahozko testu 

labur edo ez oso luzeak ulertzeko eta interpretatzeko 

(ikaslearen bizipenetatik gertuen daudenak, batik 

bat), eta horretan, ea igartzen dien testuaren zentzu 

orokorrari eta ideia nagusiei, eta ea gai den kasuan-

kasuan lortu beharreko informazio pertinentea 

hautatzeko, baldin eta kondizio akustikoek mezua 

distortsionatzen ez badute eta esandakoa behin eta 

berriz entzun badaiteke. 

● Ea gai den, aldez aurretik ezarritako irizpideei 

jarraituz, bere eguneroko bizitzako gaiei, gai 

pertsonalei edo gai akademikoei buruz ahozko testu 

laburrak zenbait euskarritan sortzeko, eta horretan, 

ea testuen egitura logikoa nahiz ahoskera 

errespetatzen dituen, hitzezko zein hitzik gabeko 

baliabideak behar bezala erabiliz. 

● Ea gero eta autonomia handiagoz parte hartzen 

duen eguneroko egoera interaktiboetan, eta 

horretan, 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 gero eta luzeagoak eta aberatsagoak 

ulertzeko eta interpretatzeko, eta horretan, ea 

igartzen dien bai  testuaren zentzu orokorrari eta bai 

ideia nagusi nahiz bigarren mailako ideiei. 
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motatako balio-judizio eta aurreiritzi sustatzen duten 

estereotipo linguistikoak baztertzea. 

● 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, irakurgaiaren helburua zein den 

kontuan hartuta, testuan garrantzi handiko 

informazio espezifikoa aurkitzeko. 

● Ea gai den harreman interpertsonaletan, 

hedabideetan eta hezkuntzan genero eta euskarri 

desberdinetan idatzirik agertu ohi direnen moduko 

idatzizko  testu gero eta luzeagoak eta aberatsagoak 

modu koherente, kohesionatu eta egokian ulertzeko 

eta interpretatzeko. 

● 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. 

7 STARTER UNIT:  

 

Vocabulary: adjectives: 

emotions, verbs: experiences, 

holidays, food. 

Grammar: Past Simple, Present 

Simple and Present Continuous, 

Comparative and Superlative 

adjectives as...as / not as...as. 

Reading: E-mail: Our new music 

group. 

Listening: Food from Wales. 

Speaking: When did you last..?, 

Comparing food. 

Writing: Writing about holidays. 

 

15 
 

UNIT 3: Choices, Choices. 

 

Vocabulary: Money and 

shopping; Phrasal Verbs and 

Nouns; Phrasal Verbs with up. 

Grammar: Present Perfect with 

for, since, still, yet and already. 

Reading: Online news update: 

looking for a bargain. 

Listening: Western County 

Holiday Club. 

Speaking: Reaching an 

agreement. 

Writing: A discussion essay. 

 

16 UNIT 5: A Life of Crime 

 

Vocabulary: Criminals and crime 

fighters; crimes; negative 

prefixes. 

Grammar: Past Perfect; Relative 

Pronouns: who, which, where, 

whose; Modals of deduction. 

Reading: Interview. Kate Frye, 

private eye. 

Listening: The men who stole 

identitities. 

Speaking: Describing a photo. 

Writing: A newspaper article. 

 

10 

 

 

UNIT 1: Time for Change 

 

 

17 

 

 

UNIT 4: Communication 
 

 

16 

 

 

UNIT 6: Creativity 
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Vocabulary:  Adjectives of 

behaviour and personal qualities; 

noun suffixes. 

Grammar: Modals of obligation, 

necessity prohibition, ability, 

permission and advice. 

Reading: Blog: Our year of 

Change. 

Listening: The next step. 

Speaking: Explaining and reacting 

to change. 

Writing: A school profile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vocabulary: Adjectives of 

feelings; verbs of technology; -ing 

and –ed adjectives. 

Grammar: Present Perfect and 

Past Simple; Subject and Object 

Questions; Present Perfect with 

ever, never and just; during and 

from…to. 

Reading: Forum posting: on our 

travels. 

Listening: Can that be true? Facts 

about gadgets. 

Speaking: Asking for help on the 

phone. 

Writing: An informal email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vocabulary: Verbs about the 

environment; adjectives about 

technology; Compound Nouns. 

Grammar: Present Simple Passive 

and Past Simple Passive. 

Reading: Report: Cleaning up the 

fashion industry. 

Listening: Tried and tested by 

you: inventions. 

Speaking: Talking about food. 

Writing: A report. 

 

 

 

 

 

11 UNIT 2: Storytelling 

 

Vocabulary: Adjectives of 

opinions; books and films; 

adverbs of degree. 

Grammar: too, too much/many, 

(not) enough; Past Simple and 

Past Continuous; When and 

while; Verbs with –ing/to. 

Reading: Magazine article: How 

to make a blockbuster. 

Listening: Young Storytellers: A 

brilliant novelist. 

Speaking: Expressing 

preferences. 

Writing: A story. 

    

 

 

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]    

Ahozko eta idatzizko ulermena eta adierazpena eginbehar zehatzen bidez lantzen dira. Testu mota desberdinak 

  sortzeko  eta ongi ulertzeko urratsak eta teknikak erakusten dira. 
Eduki berrien eta ikasleen aurreko ezagupenen harremana bideratzen da. 
Ikaslearen autonomia bultzatzen da. Ikasleen aniztasuna  kontutan izanik, eduki eta itxura askotako testuak eta  
zeregin ezberdinak aukeratzera eramaten gaitu.   

Honako testu liburua erabiltzen dugu: 

MOSAIC 3, OUP 

READERS:   “Sherlock Holmes Collection”    (Burlington) 

                     “ The Ghost of the Green Lady”  ( Burlington) 

                     “Kilmarny Island”   (Burlington) 
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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…] 

 

Ebaluaketa bakoitzeko: 
Irakurketa luzeko froga 1 (reader test) 
Entzumeneko froga 1 
Idazmen froga 1 (banaka ) 
Orokorreko froga idatzi 2( reading, grammar and vocabulary) 
Ahozko froga 1( 3. Ebaluaketan soilik) 
Behaketa. 
 

 

 

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 

partehartzailez 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 Listening 
%20 Novel (3rd term: %10) 
%20 Writing 
%40 Term tests: Reading comprehension % 25 
                             Vocabulary % 25 
                             Grammar % 50 
                           
%10 Speaking (Only 3rd term) 
 

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 eta klaseko lana ez egiteagatik, zuritu gabeko 

ez-etortzeagatik eta klaseko jarduera edozein modutan 

oztopatzeagatik) 
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-Ez ohiko azterketa bakarra  egongo da. Ikasturtean 

zehar ikasleak irakurketa liburuko azterketarik 

gainditu  ez badu, beste irakurketa liburu bat emango 

zaio eta ahozko froga ere  egin beharko du. (Froga 

horren balioa % 20a izango )  

 

 

 

 OINARRIZKO KONPETENTZIAK 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna. X X X X X X X 

Konpetentzia matematikoa.    X   X  X 

Gaitasuna ezagutzan eta interakzioa mundu 

fisikoan. 

  

X 

 

X 

X  

X 

 X 

 Informazioaren erabilera konpetentzia eta 

konpetentzia digitala. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

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  

X 

X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ER020201  2015/02/20  Ber: 1 6/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-sistema...] 

 

OHARRAK 

Covid-19aren ondorioz, Ikasleak etxean egon beharko balira, Inika, Classroom, Meet eta posta elektronikoa erabiliz, beraiekin lanean jarraituko genuke beharko luketen arreta 

eta laguntza eskainiz. Egoera honetan, derrigorrezkoa izango da klaseak egunero Meet bidez jarraitzea eta aipatutako / bidalitako lanak epe barruan entregatzea. Behar 

bereziak dituzten ikasleei HIBP egingo zaie jarraipen zehatzagoa egiteko eta ikasketa prozesuan laguntzeko. 
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EBALUAZIOAREN ONDORIOAK [indartzeko eta zabaltzeko neurriak, antolamendu-egokitzapenak eta 

egokitzapen metodologikoak, emaitzen analisia, plangintza didaktikoaren berrikuspena, errekuperazio-

sistema...] 

 

 

Ebaluaketa jarraia da, eguneroko lanaren behaketa egiten da eta  behar den kasuetan errefortzu ariketak  

proposatzen  dira.  
 
- EXTRA READINGS 
- REINFORCEMENT GRAMMAR AND VOCABULARY 
- EXTRA ESSAYS 
- EXTRA PERFORMANCES IN CLASS (SPEAKING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRAK 

2. mailako ingelesa gainditu gabe dutenek honako aukerak dituzte atzeratutako gaia berreskuratzeko: 

-3. Mailako edozein ebaluaketa gaindituz . 

- Bigarren  mailako edukiak errepasatzeko “All Clear 2” ariketa liburua banatuko zaie eta ekainean, ohiko 

azterketa egin behar dute, froga hau gainditzen ez dutenek, ez-ohiko azterketa egin behar dute.  

3.mailako eduki minimoak hauek dira: “have to /must-mustn’t / can-could-be able to / should” aditz 

modalak. Present perfect and past simple, past perfect, first conditional, comparatives and superlatives 

(adjectives and adverbs), gaitasun minimoak aditz denboren konbinaketan oinarritzen dira. 

 

 

 

 

 

 



 

 


