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LB_1_Komedia eta  Oratoria_ 
PROGRAMAZIO_LABURTUA 

Irakaslea  Anparo Ibarra Murillo Maila  LB I Ikasturtea  2021-22  

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. 
Hizkuntz klasikoen irakasgaien xede nagusia da ikasleari  hizkuntz hauen eta haren kulturaren funtsezko alderdien ezagutzaren 

hastapena ematea, eta, era berean, nabarmentzea zer garrantzi izan duten, hizkuntza erromantzeen eta mendebaldeko kulturaren jatorri 

eta oinarri diren aldetik.  

Kurtso honetan antzinateko erretorikak zituen  jende aurrean hitz egiteko hainbat abilezia eta  hainbat bitarteko analizatu eta erabili 

behar ditugu, ikaslearen jende aurrean hitz egiteko ahalmena formatzeko eta sendotzeko, ezagupen horiek geure mundura ekarriz eta 

teknologia berriekin konbinatuz. 

Kurtsoa oinarritu behar dugu, alde batetik oratoria klasikoan eta bestetik, bigarren parte batean,  antzerki greko-erromatarrean, 

antzerkian ere  jende aurrean hitz egiteko abileziak lantzen direlako. Hiruhileko bakoitzean proiektu txiki bat martxan jarriz, gaia 

praktikoa egiteko asmoz. 

HELBURU OROKORRAK  
Mintegiko programazio didaktikoan ikusgai.  ETA BON https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1 

 

EDUKIAK  

BONen ikusgai: BATX CURRICULUMA 

1.Blokea. Oratoria 
1-Oratoria zaharraren autoreak, diskurtso 

generoak eta elementuak.Eskolak 

2-Musika elementuak eta musika laguntza 

Oratoria zaharrean 

3-Oratoriaren  konbenzitzeko elementuak: 

ethos, pathos, logos. 

4-Erretorika eskola ariketak. Progymnasmata. 

Suasoriae. Controversiae 

5-Nola komunikatzen dugu. Entzulegoak nola 

jasotzen du informazioa. 

6-Emozio intligentzia eta inteligentzia soziala 

7-Ahotsaren proiekzioa, gorputz jarrera, 

ahoskera. 

8-Prosodia ariketak. Arnasa, bolumena, tonua 

9-Kinesika, gestuak, mugimenduak. 

10-Gizalegea eta kultura, irudi pertsonala,  

janzkera. 

11-Diskursoa entzulegoaren eta lekuaren 

arabera: Eskola, Enpresa. 

12-Eszena beldurra 

13-Zuzentasun linguistikoa, morfologia,  

 
2-Antzokiak, erlijio jaiak. 

3-Aristofanesetik  Plautora. Eboluzioa. 

4-Aintzinateko lan literarioen transmisioa. 

5-Antzerki generoak Inperio Garaian, Atellana, 

Mimoa eta Metamimoa 

6-Plautoren irakurketa. Konparatu Aulularia eta  

L’Avare  Mollierena 

7-Contaminatio prozedura. 

8-Barre sortzeko prozedurak: Eszena eta janzkerak, 

hizkuntza baliabideak, kritika soziala, politikoa eta 

besteekiko iseka. Gordinkeria. 

9-Eszena tipikoak. Mezularia. Anagnorisis 

10-Erromatar zuzenbidearen aipamenak. 

11-Prozedura erretorikoak. Agona. Praktika 

12-Pertsonajeak eta aktoreak. 

13-Musika aintzineko komedian 

14-Nola egin Erromatar komedia bat :”Erromako 

Golfus” filma Aztertu. 

15-Maskarak eta janzkerak. Karakterizazioa 

16-Idatzi zure komedia. Miles Gloriosus en 

oinarrituz 

 

3. blokea. Idazmena eta Antzerki praktika  

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2015/127/1
https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
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sintxia  eta semantika 

14-Jardunaren estruktura. Gidoia. Zabalera. 

Bukaera. Proberbioak 

15-Powerpointa. 

16-Bideokonferentzia. 

17-Txanda eta moderatzailea. 

18-Eztabaida taldea sortu. 

2. blokea. Komedia 
1-Aintzinate klasikoaren Antzerki lanak Grezian eta Erroman. 

1.- Antzerki testuak garaikidekoak eta erromatarrak 

aztertu. Antzerki lan labur batzuk ikusi, bi 

garaietakoen atzekotasunak nabararazteko. 

2.- Lan klasiko baten ( Plautoren “Miles 

Gloriosus”) berridazketa, ikasleek idatzitako 

antzerki lanean txertatuz) 

3.-Drama adierazpen jolasetatik , antzerki 

ikuskizunera: Eszenatokian ezartzea.  

4.- Personaiaren  eraikitzea. 

 

UNITATETAK ETA DENBORALIZAZIOA  

3. Ebaluazioa  1. Ebaluazioa  2. Ebaluazioa  

 Orduak  Orduak  Orduak 

1 Zer da Oratoria? 

Motibazioa 
10   

9 idatzi komedia 

erromatar 

bat:Antzestu 

10 

2 Antzinako 

Oratoria eta 

Erretorika 

10     

3 Diskurtsoa osatu 10 
7.Antzerkia,Antzineko 

drama generoak 
10   

4 Diskurtsoa 

edertu. Elokuzioa. 

Publizidadean 

10 8.Antzerki taillerra 10   

5 Emozioak. 

Memoria 
10     

6 Debate taldea 10     

      

OINARRIZKO GAITASUNAK                                                          unitateak 

• Hizkuntza gaitasuna 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

• Gaitasun matematikoa eta zientzia eta 
teknologietako oinarrizko gaitasunak. 

             

• Gaitasun digitala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

• Ikasten ikastea. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

• Herritaratzeko eta gizarteratzeko gaitasunak.     5 6        

 • Ekimenerako eta ekintzaile izateko gaitasuna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9     

• Kontzientzia eta kultura adierazpenak. 1  3 4 6  7 8      
 

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK  
 
Eskola ordu bakoitzean, zati batean talde dinamikak, gorputz dinamikak edo ahotsarenak egingo ditugu. 

Gero, bigarren denbora batean, teoria azalpena eta azkenik praktika bat. 

Ikasleek ahozko jardunak egin behar dituzte eta grabatu behar ditugu. 

Ikasleek, gehienetan taldeka egingo dute lana, baina bakarka ere bai. 

Idazki batzuk sortuko dituzte. 

Euskera hizkuntza maila hobetzeko ariketa analitikoak , denbora pasak , hitz jolasak eta testu gintza 

ariketak egingo dira. 

Ez dago testu libururik. 

Hiztegiak, aldizkariak, egunkariak, informazio jasotzeko internet-a erabiliko dugu 
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Testu klasikoak, irakurgaiak., Irakasleak ekarriko ditu 

Noizean behin kanpoko pertsonak eta gai batzuen adituek bistatuko gaituzte. 

Antzeslan klasikoak eta garaikideak ikustera joango da, ahal izanez gero.  

Ikasleek beteko dute dossier bat ikusitako antzerki lanetakoa. 

Antzeslan bat osatu behar da eta horretan parte hartu behar da 

 

Covid-19a  dela eta egoera ez-presentzialera joan behar badugu, maetodologia  online izango 

da: clasroom, meet, baliabideak erabiliko direlarik. 

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA  

EBALUAZIO IRIZPIDEAK eta IKASKUNTZAKO ESTANDAR EBALUAGARRIAK 

Mintegiko programazio didaktikoan ikusgai eta BONen BATX CURRICULUMA 
Ikaskuntza  estandar  ebaluagarriak 

1.Blokea. Oratoria. Ahozko komunikazioa, entzun, ulertu, hitzegin. 

 

2 Blokea. Komedia. 

 
 

3. Blokea. Idazmena eta antzerki praktika 

 
 

KALIFIKAZIO SISTEMA eta BALIABIDEAK / ERREKUPERAZIO SISTEMA 
 
 Lan praktikoak eta proiektuak izango dira oinarria ikasgaia ebaluatzeko. Ebaluaketan zehar klasean 

egindako lanari arreta handia jarriko diogu. Bestetik klaseko jarrera, materialaren erabilpen egokia eta 

euskaraz hitz egitea baloratuko dugu.  

 Ikasleek, gehienetan, taldeka egingo dute lana, baina bakarka ere bai. 
 Antzerki emanaldien fitxak beteko dituzte.  
 Ikasleek beste lagunen lanak kalifikatuko dute, kalifikazio fitxen bidez . kalifikazio hori 

irakaslearenarekin osatuko da (%50-50) 

 Kontzeptuak, azterketak(idatzikoak badira ez dira memoristikoak izango) % 30 

 Ariketak,antzerki emanaldien fitxak, proiektuak eta lan koadernoa % 50  

 Lanerako jarrera eta materialaren erabilera % 10  

◦ Lanerako jarrera eta materialaren erabileran 0-rekin ezin da ebaluaketa gainditu.  
 Euskara klasean erabiltzea %10  
 Jarrera desegokiak kentzen dute: 

Klasera garaiz ez etortzea(-0,2), ikaskide eta irakaslearekiko errespetua izatea (-0,5), gelako tresnak 

zaintzea (-0,2), klasean beste  lanean aritzea(-0,2), etxeko lanak egitea (-0,15), klasean pertsonak bezala 

egotea (-0,2), beharrezko materiala ekartzea (-0,2), baimenarik gabe lekutik aldatzea (-0,15),  klasean 

lantzen ari garen gaiarekin lotuta ez dagoen zereginetan aritzea (-0,2), bikotearekin lana ateratzeko ez 

kooperatzea (-0,2),  jan/edatea (-0,2), ordenagailuak ez itzaltzea (-0,15), mugikorra klasean erabiltzea 

(-0,5)   

 

    EBALUAKETA BAKOITZEKO BOROBILKETA 
          Hurrengo 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.                     
          IKASGAIAREN NOTA FINALA  
Amaierako nota kalkulatzeko, ebaluaketa bakoitzeko borobildu gabeko notari hurrengo ehunekoak 
aplikatuko dira, aurreko eskaleren arabera. Gero nota hori borobilduko 
da:                                            
 1. ebaluaketa: % 30%        2. ebaluaketa: % 30        3. ebaluaketa: % 40  
 

GUTXIENEKOAK 
 
Guxienekoak Estandar ebaluagarriekin koinziditzen dira, ikasleak neurri egokian lortu behar dituenak. 

https://drive.google.com/file/d/1hEVA1poH3XKlAad_srruo8x5gD-AeBq_/view?usp=sharing
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AURREKO IKASTURTEKO  GAIA GAINDITZEKO SISTEMA 
 
 

 
OHARRA: Hau guztia hasierako plangintza da, malgutasunez jarraituko dena. Ikasturtean zehar ikusten bada 

komeni dela zerbait aldatzea, zilegi litzateke. 

 

 

Iruñea, 2021eko iraila. 

 


