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IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN

Covid19 dela eta bizi dugun egoera aldakor honetan, Hezkuntza Departamentuak lan egiteko lau egoera 
ezberdin antzeman ditu. Lauak Kontingentzia Plana izena daraman dokumentuan azaltzen dira.

Lehenengo bi egoeretan, aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da.

Hirugarren egoeran, erdiz aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko da.

Laugarren egoera, aurrez aurreko irakaskuntza ez da egongo, eta etxetik lan egin beharko da.

Lehenengo bi egoerak gure ikasgaiari dagokionez, ez du desberdintasunik eta eskutan duzun testu honen
arabera lan egingo dugu.

Hirugarren zein laugarren egoeretan sartzen bagara, abian jarriko da ikastetxeko Arreta ez 
Presentzialaren Plana.
- Bi talde aurten. Astean ikasleek hiru saio dituzte.
- Hautazko ikasgai hau ingeleseko ahozko trebetasunak hobetu eta sakondu nahi dituzten ikasleentzat da.
- Jarduerak guztiz praktikoak dira; klasean egindakoak pisu nagusia darama, bai banaka bai taldeka 
egiten dena.

ETAPAKO HELBURU OROKORRAK 

Etapa honetan atzerriko hizkuntzaren irakaskuntzaren bidez lortu nahi diren helburuak, (25/2015 Foru 
Dekretua, apirilaren 22koan isladatuta:   https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1  ), ahozko 
esparruak indartzea eta sakontzea.   

EDUKIAK 
Edukiak, Batxilergoko curriculumean oinarritzen direnak (Batxilergoko CURRICULUM  A)  , bi multzotan 

banatzen dira:

1. multzoa: Entzun eta Ulertu

1. Ulermen estrategiak.
2. Alderdi soziokulturalak eta soziolinguistikoak.
3. Komunikazio funtzioak.
4. Egitura sintaktiko-diskurtsiboak.
5. Ahozko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa  (jasotzea).
6. Entonazio, erritmo, azentu eta ahozko patroiak.

2. multzoa: Hitz egin eta Solasean aritu

1. Ulermen estrategiak.
2. Alderdi soziokulturalak eta soziolinguistikoak.
3. Komunikazio funtzioak.
4. Egitura sintaktiko-diskurtsiboak.
5. Ahozko hiztegi arrunta eta espezializatuagoa  (ekoiztea).
6. Entonazio, erritmo, azentu eta ahozko patroiak.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK

Batxilergoko CURRICULUMA

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 
Ordua

k 
Ordua

k 
Orduak 

7 Fonetika / ahozko 
ariketak 5 Fonetika / ahozko ariketak 5 Fonetika / ahozko ariketak

5 Abestien aurkezpenak 5 Entzumen jarduerak 4 Entzumen jarduerak 

7 Bi filme eta horien 7 Bi filme eta horien inguruko 6 Filme bat eta horren 
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inguruko hizketaldia hizketaldia inguruko hizketaldia

13
Proiektua: ipuin-
kontalariak 15 Proiektua: debatea 15

Proiektua: antzezlana 
sortu eta antzeztu

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

- Metodologia komunikatiboa erabiliko dugu, helburua beti ingelesez komunikatzea izanik. Horretarako
baliabide desberdinak erabiliko ditugu:  aurkezpenak, bideoak, abestiak, jokoak, pelikulak eta abar.

- Irakasleak ingelesez hitz egingo du, ikasleek ere ingelesa beti erabil dezatela bultzatuz.

-  Jarduera motaren arabera,  ikasleek lan egingo dute banan-banan, binaka edo taldeka,  azken hau
bereziki proiektuetan.

- Baliabideen artean, proiektuetarako kanpoko goi mailako adituak izango ditugu hizlari, aholkulari eta 
tailerra zuzendari, hiru proiektuak aurrera eramateko.

- Internetek eskaintzen dituen aukerak erabiliko ditugu bai klasean bai ikasleei eskatzen zaizkien 
etxerako lanetan.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 
KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK

Ebaluatzeko atalak Balioa

Ikaslearen ahaleginak, interesa, parte hartzea eta jarrera,
etxerako lanak, klaseko lana zein ingelesaren erabilpena.
Eguneroko  behaketa  sistematikoaren  bidez  ebaluatuko
da.

%20

Ebaluaketa bakoitzean egingo diren proiektuak eta 
probak

%80

% 30 entzutearen ulermena 
eta fonetika

% 50 ahozkoaren 
adierazmena eta proiektuen 
aurkezpena

- Atal hauek kontuan izanik, ikaslearen ebaluazioko emaitza hauxe izan behar da ikasgaia gainditzeko: 
%50.

 - Ebaluazioa etengabekoa izango da. Beraz, aurretik ikusitako eduki guztiak ager daitezke probetan, 
aurreko ebaluazioetakoak barne.

- IKASTURTE BUKAERAKO NOTA: ebaluazio bakoitzeko borobildu gabeko notarekin (bi 
hamartarrekin) kalkulatuko da (ez EDUCAn agertzen diren nota borobilduekin), jarraian agertzen den 
formula jarraituz. Ondoren, hurrengo puntuan zehazten den borobiltze irizpidea erabiliko da.

1.Ebal. - %20   +   2.Ebal.- %30   +  3.Ebal. - %50  =  %100

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
Ebaluazioko nota jartzeko, borobiltze matematiko arrunta erabiliko da:

- Lehen hamartarra 1, 2, 3 edo 4 bada: unitatea bere horretan mantentzen da.
- Lehen hamartarra 5, 6, 7, 8 edo 9 bada: unitateari 1 gehitzen zaio. Arau hau ez da aplikatuko 4,5-

5 tartean, hau da, gainditzeko baldintza 5era iristea da.

Ikasturte bukaerako nota kalkulatzeko, ebaluazio bakoitzeko borobildu gabeko notarekin kalkulatuko da,
eta ondoren aurreko borobiltze irizpidea erabiliko da.
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ERREKUPERAZIO SISTEMA 
- Ebaluaketa gainditzeko batezbesteko nota gutxienez 5 izan behar da.

- Ebaluaketa bat errekuperatzeko hurrengo ebaluaketa gainditu beharko da. Hau da, 3. ebaluaketak 2.a 
gainditzen du automatikoki baina EZ 1.a. Hirugarrena suspendituz gero, gainditutzat emango litzateke 
azken nota kalkulatzean (aplikatzen den formularekin), 5 edo gehiago lortzen bada. Bestela, ikasleak 
Nahikotasun azterketa egin beharko du.

- Ebaluazioa etengabekoa izango da. Beraz, aurretik ikusitako eduki guztiak ager daitezke probetan.

- Nahikotasun proba gainditzen ez duenak ez-ohiko azterketan (ekainean) izanen du aukera.

- Nahikotasunean eta ez-ohiko deialdian bakarrik azterketa hartzen da kontuan, eta gehienezko nota 5a 
izango da.

 NAHIKOTASUN ETA EZ OHIKO AZTERKETAREN PORTZENTAIAK

Entzumena eta fonetika % 40

Ahozko proba % 60
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