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1- IKASGAIAREN OINARRIZKO GAITASUNAK

Atzerriko Lehen 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

Introduction

UNIT 1 Getting There

-

UNIT 2 The Future of Sport
UNIT 3 School Days
Ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko eta ulertzeko gai izan hurrengo gaiei buruz:

●
●
●
●

Present Simple / Present Continuous
Past Simple / Past Continuous
Future tenses
First and Second conditionals

+ DBH 3. Mailako Past perfect simple oinarrizko erabilpena

-

Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan:

Jobs, adjectives, clothes, prepositions of place, food, animals, transport, travel items,
weather, competitions, school, free time activities.
+ DBH 3. Mailako gai hauei buruzko oinarrizko hiztegia: Places, transport, the house,
weather, jobs, unusual experiences, emotions, everyday

-

Etxeko eta gelako lanak bete.

2.2- BIGARREN EBALUAZIOA

UNIT 4 As good as gold
UNIT 5 Staying Alive!
UNIT 6 What a noise!

-

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

● Adjectives and adverbs
● Present Perfect Simple / Past Simple
● Quantifiers and Determiners

+ DBH 3. Mailako gerunds eta _ING oinarrizko eralbilpena

-

Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan:

Adjectives, verbs, appliances, musical instruments, types of music.+ DBH 3. Mailako
Gai hauei buruzko oinarrizko hiztegia: The body, sports equipment, mobile phones,
communication, nutrition, adjectives.

-

Etxeko eta gelako lanak bete.

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

2.3- HIRUGARREN EBALUAZIOA

UNIT 7 Believe it or Not
UNIT 8 Out and About
UNIT 9 Life Stories

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

●
●
●
●

Modals
Relative Pronouns
Present Simple and Past Simple Passive
+ DBH 3. Mailako Reported Speech oinarrizko erabilpena

-Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan

Verbs, emotions, places around town, things we do, family, life events. + DBH 3. Mailako
gai hauei buruzko oinarrizko hiztegia: Recycling verbs, geography verbs, fashion
adjectives.
Etxeko eta gelako lanak bete.
Oharra: Ebaluazio jarraia denez aurreko ebaluaketetan emandako egitura gramatikala ere
sartzen da.

3- BALIABIDE DIDAKTIKOAK

ADVANCED REAL ENGLISH 2 Burlington Books
Student’s book & workbook.
Aurreko testulibuaz aparte PMAR 3. Mailako ikasleak ADVANCED REAL ENGLISH 3
Burlington Books Student’s book & workbook-a eskura izango ditu batez ere 3. Mailako
oinarrizko hiztegia eta egitura gramatikal berriak ( Paste perfect simple, Gerunds and
Infinitives eta Reported Speech) ikasteko hurrengo ikasturteari begira ezagupen hutsegitea
ez izateko.
Irakurketa liburua: erabaki gabe oraindik

4- EBALUAZIO-IRIZPIDEAK

24/2015 FORU AGINDUAK ezartzen dituenak eta Ingelesa Departamentuak zehazten
dituenak.

5- KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK

Kalifikatzeko atalak

Azterketak, probak,… (exams)

o
o
o
o
o
o

Grammar-vocabulary: 30%
Listening: 10 %
Reading: 10%
Writing: 5%
Ahozko ulermena (speaking): 5%
Etxeko eta klaseko lana (class and homework), jarrera lanarekiko, besteekiko,
hizkuntzaren erabilera( behaviour & use of English) : 40%

Oharra:

● Irakurketa liburua egiten den ebaluazioan,Reading-a ebaluatuko dugu liburuari
buruzko galderen bidez eta ez da azalduko Reading atala ebaluazioko azterketan.
● Irakaslearen esku gera daiteke ikasle baten gaitasunak kalifikatzea, klasean eta
etxean egindako lanen bidez, arrazoi justifikatuengatik azterketa egiteko aukerarik
edota denborarik ez balego.
● Ikasle bat ez bada azterketa batera azaltzen,egiaztagiri medikua aurkeztu beharko
dio ingeleseko irakasleari beste momentu batean azterketa egin ahal izateko.

6- BERRESKURAPEN SISTEMA

Ikasturtean zehar lantzen diren edukiak jarraiak izanen dira. Beraz, ebaluazioa ere jarraia
izanen da eta landutako edukiak ondorengo ebaluazioetan ere kontutan hartuko dira.
Ebaluazioren bat gainditzen ez bada, hurrengoa gainditu beharko da aurrekoa
berreskuratzeko.
Behin 3. ebaluazioa amaitu ondoren ikasleren batek irakasgaia gaindituko ez balu, 3.
ebaluazioko berreskurapena eginen zaio, eta hori gaindituko ez balu, azterketa finalean
errekuperatu beharko du. Horretaz gain, ez-ohiko azterketa bat eginen da ekainean ikasgaia
gainditzeko.

