Alaitz BHI- IES Alaitz

Iruñeako etorbidea 18 B 31010 Barañain
948286319 – 948286320
Posta Elektronikoa:
iesalait@educacion.navarra.es

IRAKASGAIA: FRANTSESA
IRAKASLEA: Maite Ulazia

Avenida Pamplona 18 B 31010
Barañain
948 286319 – 948 286320
Correo electrónico:
iesalait@educacion.navarra.es

IKASTURTEA: 2018/2019
MAILA: 1. BATX.

MATERIALA:
METODOA: Mot de passe 2, Livre de l´élève + Cahier d’exercices . Oxford Educación
EDUKIAK
Landuko diren edukiak bat datoz aipatutako liburuaren aurkibidean agertzen direnekin
EBALUAZIO IRIZPIDEAK
Ebaluazio bakoitzean lau hizkuntza trebetasunak (ulertzeko eta adierazteko) aztertuko dira
froga desberdinak erabiliz. Lana eta jarrera ere baloratuko dira.
Ebaluatuko diren atalek pisu ezberdina dute ikaslearen kalifikaziorako:



Proba zehatzak: %90.
Lana eta jarrera: %10.

Lana eta jarrera ataletan alderdi hauek hartuko dira kontuan:






Klaseko eta etxeko lana egitea.
Klasean frantsesa erabiltzeko saiakera.
Materiala ekartzea.
Parte-hartzea eta ikasgairekiko interesa.
Beste ikaskideenganako eta irakaslearenganako jarrera egokia izatea.

Ebaluazioa gainditzeko atal bakoitzean gutxienez 4 puntu atera beharko dira

BERRESKURAPENA:
Ebaluazioa jarraia 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.
Frantsesa gainditu gabe promozionatuz gero, ikasle honek hurrengo ikasturtean lehenengo 2
ebaluaketak gaindituko balitu, aurreko ikasturteko Frantsesa automatikoki gainditutzat
emango litzaioke.
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IRAKASGAIA: FRANTSESA

IKASTURTEA: 2018/2019

IRAKASLEA: Maite Ulazia

MAILA: 2 BATX

MATERIALA:
METODOA: Mot de passe 2, Livre de l’élève +Cahier d’exercises.

EDUKIAK:
Landuko diren edukiak bat datoz aipatutako liburuaren aurkibidean agertzen
direnekin.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
Ebaluazio bakoitzean lau hizkuntza trebetasunak (ulertzeko eta adierazteko) aztertuko
dira froga desberdinak erabiliz. Lana eta jarrera ere baloratuko dira. Atal bakoitza
honela kalifikatuko da:


Froga zehatzak: % 90



Lana eta jarrera: % 10

Lana eta jarrera ataletan alderdi hauek hartuko dira kontuan:


Klaseko eta etxeko lanak egitea.



Klasean frantsesa erabiltzeko saiakera.



Materiala ekartzea eta zaintzea. (Emandako fotokopiak txukun gordeko
dira. )



Koadernoaren zuzentasuna eta txukuntasuna.



Parte-hartzea eta ikasgaiarekiko interesa.



Beste ikaskideenganako eta irakaslearenganako jarrera egokia izatea.

Ebaluazioa gainditzeko atal bakoitzean gutxienez 4 puntu atera beharko dira.

BERRESKURAPENA:
Ebaluazioa jarraia denez, ez da berreskurapenik egingo. Ebaluazio bat hurrengoa
gaindituz berreskuratuko da eta ikasgaia gainditzeko ekainean gainditzea beharrezkoa
izango da. Beraz hirugarren ebaluazioan ateratako nota azken nota izango da.
Ebaluazio horretako azterketan ikasturtean emandako guztia sartuko da. Hirugarren
ebaluazioa bukatutakoan irakasleak ez badu gainditu berreskurapen azterketa egiteko
aukera emango zaio, aurreneko bi ebaluaketak gainditu baditu.

