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helburuak  ebaluazio-irizpideak 

 

Etapa honetan, atzerriko Hizkuntza irakasgaiaren 
Irakaskuntza-helburua honako gaitasun hauek lortzea 
izango da: 
1. Ohiko komunikazio-egoeretan sortzen diren diskurtso 
mintzatu eta idatziak (ikasleen gaitasun-mailaren eta 
interesen arabera egokituak) ulertzea eta,pertsona 
bakoitzaren,gizartearen edo eskolaren xedeei erantzuteko 
horiek interpretatzea. 
2. Ahoz eta idatziz behar besteko autonomiaz adierazteko 
gaitasuna izatea,ohiko komunikazio-egoeretan sortzen 
diren premiei behar bezala,koherentziaz eta zuzen 
erantzuteko 
3. Soziolinguistikako oinarrizko ezagutzak kontuan 
hartuz,eleaniztasunaren eta kultura-aniztasunaren 
dibertsitatea ezagutzea eta ikuspegi kritikoz 
interpretatzea,hizkuntza-aniztasuna lortzeko;dibertsitate 
hori,zehazki,kultura-aberastasun gisa baloratuko da 
4. Ulermen- eta sorkuntza-prozedurei 
dagokienez,atzerriko hizkuntzaren sistemari buruz 
hausnartzea:horrez gainera, hizkuntzari buruzko 
ezagutzak eta hizkuntzaren erabilera-arauak autonomia 
apur batez aplikatuko dira, eta hizkuntzen artean transferi 
daitezkeen ezagutzak eraginkortasunez erabiliko 
dira,norberaren sorkuntzak hobetzeko. 
5.Hizkuntzek dituzten gizarte-erabilerei buruz 
hausnartzea,gizarteko eta kulturako hainbat 
testuingurutan behar bezala komunikatzeko aukera 
ematen duten estrategiak eskuratzeko:hala,atzerriko 
hizkuntza eta hizkuntzak,oro har,jatorri hizkuntza eta 
kultura desberdinetako pertsonak komunikatzeko eta 
elkar ulertzeko baliabidetzat hartuko dira,eta,horrez 
gainera,balio-judizioa eta era guztietako aurreiritziak 
sortzen dituzten hizkuntza-estereotipoak saihestuko dira. 
6. Gizarte-komunikazioko baliabideak eta informazio- eta 
komunikazio-teknologiak gero eta autonomia handiagoz 
erabiltzea,atzerriko hizkuntzan informazioa 
lortzeko,komunikatzeko eta lankidetzan aritzeko. 
7.Norberaren ikaskuntza-prozesuei buruz hausnartzea, 
beste hizkuntzetan eta arloetan jasotako ezagutzak eta 
komunikazio-estrategiak transferitzeko;horrela,atzerriko 

Irizpideak 
1. Komunikabideetako edo eskola-eremuko ahozko eta 
ikus-entzunezko testuak ulertzea, eta horietan aurkitu 
ditzakegun informazio eta datu garrantzitsuenak nahiz 
tesi eta argumentuak ulertzea. 
2. Hainbat eremutako testu idatzien esanahia 
interpretatzea, eta horien esanahi orokorra nahiz 
horietan 
aurkitu daitezkeen datu zehatzak hautematea eta 
ondorioztatzea; halaber, ideologikoki soilak diren eta 
gai ezaguna 
lantzen duten testuen edukia eta forma ikuspegi 
kritikoa erabiliz balioestea. 
3. Jarduera akademikoarekin lotutako gai ezagunei 
buruz ahozko aurkezpen argiak eta ongi egituratuak 
egitea; horiek aurrez prestatu beharko dira, eta, 
gainera, ikus-entzunezko baliabideen eta IKT 
teknologien lagunaza baliatu ahal izango da. 
4. Ikasteko eta gizarte-harremanak bultzatzeko eskola- 
barruan egiten diren ahozko elkarrekintzetan parte- 
hartze aktiboa eta egokia izatea, eta lankidetzarako 
jarrera positiboa agertzea. 
5. Planifikatu ondoren, hainbat generotako eta 
erabilera- eremutako testuak autonomia apur batez 
sortzea eta  komunikazio-egoerara egokitzea; 
horretarako, koherentzia-, kohesio-, zuzentasun- eta 
aberastasun-printzipioak 
kontuan hartuko dira. 
6. Atzerriko hizkuntzaren hiztunen komunitateko 
gizarte-, hizkuntza- eta kultura-elementu aipagarriak 
hautematea eta nork bere hizkuntzako elementuekin 
lotzea; halaber, elementu horiek ezagutzeko interesa 
agertzea. 
7. Atzerriko hizkuntza bestelako kulturak eta hizkuntzak 
dituzten pertsonekin komunikatzeko eta elkar 
ulertzeko erabiltzea; halaber, komunikazio-egoeraren 
eta bertan esku-hartzen duten pertsonen araberako 
erregistroan (formala edo informala) argitasunez eta 
kortesia-arauak errespetatuz hitz egitea. 



hizkuntza ikasteko eta erabiltzeko ahalmenari 
dagokionez,nork bere buruan gero eta konfiantza 
handiagoa izango du ikaskuntzan autonomiaz jokatzeko. 
8.Ereduzko testuak eta norberak hautatutako testuak 
irakurriz literatura-obrez gozatzea, eta ikus- entzunezko 
beste eremu artistiko batzuk ere (antzerkia,zinema, 
irratia, telebista...) kontuan hartzea, mundua eta giza 
egoera ulertzeko,hizkuntzari dagokionez aberasteko eta 
sentiberatasun estetikoa garatzeko 

 

8. Hizkuntzen sistema- eta erabilera-arauei buruz 
hausnartzea, testuak, enuntziatuak eta hitzak alderatuz 
eta aldatuz, eta ezagutza horiek ulermen-arazoak 
konpontzeko nahiz testuak autonomiaz idazteko eta 
berrikusteko baliatzea. 
9. Informazio- eta komunikazio-teknologiak gero eta 
autonomia handiagoz erabiltzea, informazioa bilatzeko, 
hautatzeko, prozesatzeko eta komunikatzeko; 
ereduetan oinarrituta testuak sortzeko; posta 
elektronikoko mezuak bidaltzeko eta jasotzeko; eta 
harreman pertsonalak (ahozkoak nahiz idatziak) 
egiteko. Horrez gainera, erabilera horrekiko interesa 
agertzea. 
10. Ikaskuntzan aurrera egiteko erabilitako ikaskuntza- 
estrategiak ezagutzea, erabiltzea eta azaltzea. 
11. Norberaren ikaskuntzari buruz hausnartuz, edozein 
hizkuntzatan jasotako ezagutzak eta estrategiak 
gainerakoak ikasteko erabiltzea. 
12. Norberaren ikaskuntza nahiz besteena ebaluatzen 
(autoebaluazioa eta koebaluazioa) aktiboki 
partehartzea, eta hizkuntzak ikasteko eta erabiltzeko 
norberak duen gaitasunean konfiantza izatea. 
13. Literatura plazera lortzeko eta ikasteko erabiltzea, 
horrela hizkuntza eta pertsona bera hobetzea eta 
aberastea lortuko baita. 

Adierazleak 
1. Komunikabideetako edo eskola-eremuko ahozko eta 
ikus-entzunezko testuak ulertzen ditu , eta horietan 
aurkitu ditzakegun informazio eta datu 
garrantzitsuenak nahiz tesi eta argumentuak ulertzen 
ditu. 
2. Badaki hainbat eremutako testu idatzien esanahia 
interpretatzen , eta horien esan nahi orokorra nahiz 
horietan 
aurkitu daitezkeen datu zehatzak hautematen eta 
ondorioztatzen;  
3. Jarduera akademikoarekin lotutako gai ezagunei 
buruz ahozko aurkezpen argiak eta ongi egituratuak 
egiten daki;  aurrez prestatuz  eta, ikus-entzunezko 
baliabideen eta IKT teknologien laguntzaz baliatuz. 
4. Ikasteko eta gizarte-harremanak bultzatzeko eskola- 
barruan egiten diren ahozko elkarrekintzetan parte- 
hartze aktiboa eta egokia dauka, eta lankidetzarako 
jarrera positiboa agertzen da 
 5. Planifikatu ondoren, hainbat generotako eta 
erabilera- eremutako testuak autonomia apur batez 
sortzen eta  komunikazio-egoerara egokitzen daki;  
koherentzia-, kohesio-, zuzentasun- eta aberastasun-
printzipioak kontuan hartuz 
6. Atzerriko hizkuntzaren hiztunen komunitateko 
gizarte-, hizkuntza- eta kultura-elementu aipagarriak 
hautematen du eta nork bere hizkuntzako 
elementuekin lotzen ditu;  elementu horiek ezagutzeko 
interesa agertzen du 
7. Atzerriko hizkuntza bestelako kulturak eta hizkuntzak 
dituzten pertsonekin komunikatzeko eta elkar 
ulertzeko erabiltzean daki; halaber, komunikazio-



egoeraren eta bertan esku-hartzen duten pertsonen 
araberako erregistroan (formala edo informala) 
argitasunez eta kortesia-arauak errespetatuz hitz egiten 
du 
8. Badaki hizkuntzen sistema- eta erabilera-arauei 
buruz hausnartzen,testuak,enuntziatuak eta hitzak 
alderatuz eta aldatuz, eta ezagutza horiek ulermen-
arazoak konpontzen nahiz testuak autonomiaz idazten 
eta berrikusten. 
9. Informazio- eta komunikazio-teknologiak gero eta 
autonomia handiagoz erabiltzen ditu, informazioa 
bilatzeko, hautatzeko, prozesatzeko eta 
komunikatzeko; ereduetan oinarrituta testuak 
sortzeko; posta elektronikoko mezuak bidaltzeko eta 
jasotzeko; eta harreman pertsonalak (ahozkoak nahiz 
idatziak) egiteko. Horrez gainera, erabilera horrekiko 
interesa agertzen du. 
10. Ikaskuntzan aurrera egiteko erabilitako ikaskuntza- 
estrategiak ezagutu, erabili eta azaltzen ditu 
11. Norberaren ikaskuntzari buruz hausnartuz, edozein 
hizkuntzatan jasotako ezagutzak eta estrategiak 
gainerakoak ikasteko erabiltzen ditu 
12. Norberaren ikaskuntza nahiz besteena ebaluatzen 
(autoebaluazioa eta koebaluazioa) aktiboki 
partehartzen du, eta hizkuntzak ikasteko eta 
erabiltzeko norberak duen gaitasunean konfiantza 
dauka 

13. Literatura plazerra lortzeko eta ikasteko erabiltzen 
du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 
Technology, free time 
activities, Health and fitness. 
Grammar: Modals and semi 
modals, Past simple and 
present perfect; present 
simple and present 
continuous. 
Writing: writing about your 
free time. 
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Unit 3 
Vocabulary: Adjectives: 
technology. 
Grammar: The passive: 
present, past; Reflexive 
pronouns, emphatic 
pronouns. 
Writing: a discussion essay. 
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. Unit 5 
Vocabulary: Verbs: 
technology, Nouns: manners. 
Grammar: questions forms, 
verbs with -ing and to; 
infinitives of purpose;  
Writing: Announcements 
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Unit1  
Vocabulary: Criminals and 
crimes. 
Grammar: Present perfect, 
Present Perfect Continuous; 
used to. 
Writing: an informal e-mail. 
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Unit 4 
Vocabulary: Phrasal verbs, 
aches and pains. 
Grammar: conditionals (first, 
second, third) If only, I wish. 
Writing: a survey. 
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Unit 6 (Mosaic 4) 
Vocabulary: Reporting 
Grammar: Reported 
statements, reported 
commands, offers and 
suggestions. 
Writing: announcements 
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Unit 2 
Vocabulary: advertising and 
shopping 
Grammar Past simple and past 
perfect 
Writing: an e mail 
Reader: A sense of danger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Reader: 
Dracula 
Project: Unsolved mysteries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reader 
The secrets of Silver Lake 
Project: to create a blog entry 
 on The Basque Country 

 



 

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, 

- 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 



gorputza, emozioak, norberaren estimu 
positiboa, ...) 
 

 

jarduerak edozein modutan egiteagatik eta portaera 

desegokia izateagatik. 

-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 )  

 

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 minimoa dira: Modals and semi modals , past simple (regular / irregular) and past continuous, ,Present Perfec/ Past perfect , Future WILL / GOING TO, 
Conditionals,  Passive (Prsent and past) Reported speech 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 

 

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

- 4. Mailako edozein ebaluaketa gaindituz . 

- Hirugarren  mailako edukiak errepasatzeko “All Clear 3” ariketa liburua banatuko zaie eta 
ekainean, ohiko azterketa egin behar dute, froga hau gainditzen ez dutenek, ez-ohiko 
azterketa egin behar dute.  

4.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 and second 
conditionals, comparatives and superlatives (adjectives and adverbs), passive) present and 
past) gaitasun minimoak aditz denboren konbinaketan oinarritzen dira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

 

 


