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FRANTSESA- IKASGAIAREN PROGRAMAZIO LABURTUA
IKASTURTEA: 2016-2017
IKASGAIA: Atzerriko bigarren hizkuntza, Frantsesa
MAILA: DBH 3.

1- IKASGAIAREN OINARRIZKO GAITASUNAK
Atzerriko Bigarren Hizkuntza irakasgaia, bere modalitate ezberdinetan, oinarrizkoa eta oso lagungarria
da hizkuntza komunikazioko gaitasuna garatzeko, ez bakarrik bigarren hizkuntzei dagokienez,
baita ama hizkuntzei dagokienez ere. Irakasgai honetan bereziki ahozko eta idatzizko adierazpeneko
eta elkarrekintzako jarduerak laduko ditugu helburu komunikatibo hau gauzatzeko.
Baina honetaz gain ondorengo gaitasunak ere landuko ditugu:






Gaitasun digitala.
Ikasten ikastea.
Gaitasun sozial eta zibikoak.
Ekimena eta ekintzailetza.
Kultura eta kontzientzia eta adierazpenak

2- EDUKIEN DENBORALIZAZIOA (Gutxieneko edukiak letra lodiz)
2.1- LEHENENGO EBALUAZIOA
UNITÉ 4 Bon appétit!
UNITÉ 5 J’ai visité un musée
UNITÉ 6 C’est les vacances!

-Ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko eta ulertzeko gai izan hurrengo gaiei buruz:








L’impératif affirmatif et négatif
Le présent de l’indicatif: finir, choisir
La formation du passé composé
La formation du participe passé
Le présent de l’indicatif: savoir
La quantité: beaucoup (de)/ peu (de)
Le pronom y

-Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan
Les aliments, les verbes de mouvement, les moyens de transport, les éléments du paysage
et les loisirs.
Etxeko eta gelako lanak bete.

2.2- BIGARREN EBALUAZIOA
UNITÉ 1 Tribus d’ados
UNITÉ 2 J’aime ma planète

-

Ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko eta ulertzeko gai izan hurrengo gaiei buruz:
 Aller + infinitif
 Être en train de + infinitif
 Venir de + infinitif
 Le superlatif
 L’obligation et l’interdiction
 Les pronoms qui et que
 Les pronoms possessifs

-

Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan:

L’expression de l’opinion, les differents types de magazines pour ados, les contienents,
les animaux sauvages, l’écologie.

-

Etxeko eta gelako lanak bete.

Oharra: Ebaluazio jarraia denez aurreko ebaluaketetan emandako egitura gramatikala ere
sartzen da.

2.3- HIRUGARREN EBALUAZIOA
UNITÉ 3 Des projets plein la tête
UNITÉ 4 Vive la lecture!

-Ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko eta ulertzeko gai izan hurrengo gaiei buruz:







Le futur simple
L’organisation du discours
Les adverbes en -ment
Les pronoms démonstratifs
Le tutoiemente et le vouvoiement
Les expression de temps utilisées avec le futur

-Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan
Les métiers et les professions, les adjectifs pour décrire la personnalité, les centres
d’intérêt, les rubriques des magazines pour ados, les genres littéraires.

-Etxeko eta gelako lanak bete.
Oharra: Ebaluazio jarraia denez aurreko ebaluaketetan emandako egitura gramatikala ere
sartzen da.

3- BALIABIDE DIDAKTIKOAK

En Spirale 2- Livre de l’élève
En Spirale 2- Cahier d’exercices
En Spirale 3- Livre de l’élève
En Spirale 3- Cahier d’exercices
Irakurketa liburuak kurtsoan zehar zehaztuko dira.

4- EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
24/2015 FORU AGINDUAK ezartzen dituenak eta Frantseseko Departamentuak zehazten
dituenak.

5- KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Kalifikatzeko atalak
Kalifikazioaren ehunekoa
Azterketak, probak,… (examens)
%60 (%70)
o Grammaire-Vocabulaire:50%
o Compréhension orale:10%
o Compréhension écrite:20%
o Expression écrite: 20%
Ahozko adierazpena- Expression orale
%20
Irakurketa liburua (lecture)
%10
Etxeko eta klaseko lana, jarrera lanarekiko, %10
besteekiko eta hizkuntzaren erabilera.
Oharra:
 Ezinbestekoa da jarreraren atal honetan 0,5 lortzea beste hurrengo ataletako
notekin batuketa egin ahal izateko eta, beraz, gainditu ahal izateko.


Irakasle bakoitzaren eskuetan geratuko da 3. Ebaluazioko irakurgaiaren %10a zein
atalari eman.

6- BERRESKURAPEN SISTEMA
Ebaluazioa etengabea denez, ez da berreskurapenik egingo. Ebaluaketa bat hurrengoa
gaindituta berreskuratzen da eta ikasgaia gainditzeko beharrezkoa izango da ekainean
gainditzea. Beraz hirugarren ebaluazioan ateratako nota azken nota izango da. Ebaluazio
horretako azterketan urtean zehar emandako guztia sartuko da. Hirugarren ebaluaketa
bukatutakoan ikasleak ez badu gainditu berreskurapen azterketa egiteko aukera emango
zaio, aurreneko bi ebaluaketak gainditu baditu.
Ekainean ez ohiko froga egingo da.
Frantsesa gainditu gabe promozionatuz gero, ikasle honek hurrengo ikasturtean lehenengo 2
ebaluaketak gaindituko balitu, aurreko ikasturteko Frantsesa automatikoki gainditutzat
emango litzaioke.

