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Sarrera
Dokumentu honen helburua da, deskribatzea, zer arlo hartu diren kontuan Lehen Hezkuntzako 3. mailako
Diagnostikoaren barne Ebaluaziorako probak egiteko garaian. Hau da, euskarazko, gaztelaniazko eta
ingelesezko Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentziarako hezkuntza maila honetako
ebaluazio Markoa.
Ebaluatutako konpetentzian ikasleak erdietsitako ezagutzen eta trebezien irudi osatua eta behar bezain
zehatza ematea lortzea oso lan konplexua da; hori dela eta, garrantzitsua da ikastetxeetarako gai
garrantzitsuenak eta erabilgarrienak aukeratzea; hau da, duten azalpen-gaitasunarengatik gogoeta- eta
hobekuntza-prozesuetan modu eraginkorragoan lagun dezaketenak.
Konpetentzia definitzea, eta dimentsioak aztertzea, izan dira abiapuntuak ebaluazio-irizpideak eta lorpenadierazleak aukeratzeko. Ebaluazio-irizpideen bidez, argi ikus daiteke konpetentziaren garapen maila, eta
lorpen-adierazleen bidez gauzatzen dira zehaztuko diren jokabide behagarrietan. Horiek hiru errendimendu
mailatan banatzen dira: hasierakoa, erdikoa eta aurreratua. Maila horietako tauletan ageri diren adierazleak
orientagarriak dira eta ebaluazio-irizpideen jokabide behagarri gisa definitzen dira, eta beraz ere bihurtzen
ebaluazioaren azken erreferente.
Planteatzen diren egoerak ebazteko ikasleak behar dituen ezagutzek, gaitasunek eta trebeziek definitzen dute
errendimendu maila bakoitza. Ikaslea maila jakin batean kokatuta dagoenean, esan daiteke konpetentea dela
maila horretako gaitasunetan eta aurreko mailakoetan.

1. Konpetentziaren ezaugarriak
Derrigorrezko Hezkuntzaren helburuetako bat dimentsio guztietan pertsonaren osoko garapena eta garapen
harmonikoa lortzea da, eta helduen bizimoduan txertatzeko prestatzea. Hizkuntza Komunikazioan eta
Literaturan Oinarrizko Konpetentzia Espezifikoa garatzea ezinbestekoa da helburu hori lotzeko, hizkuntzak
duen izaerarengatik, hau da, komunikaziorako eta ezagutzaren transmisiorako oinarrizko tresna delako.
Hizkuntzen Erreferentziako Europako Marko Komunak adierazten duen moduan, erabiltzaileak edo ikasleak
hizkuntzaren inguruan duen komunikazio-konpetentzia hizkuntzaren jarduera desberdinak eginez jartzen da
martxan; hau da, ulermena, adierazpena eta elkarreragina edo bitartekaritza (zehazki, interpretatzen edo
itzultzen). Jarduera mota hauetako bakoitza testuekin gauzatzen da, ahoz edo idatziz, edo bietara. 1 Hau da,
komunikazio arlo eta egoera desberdinetan hitz egin, elkarrizketatu, idatzi eta entzuteko gaitasunak dira
Hizkuntza komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentzia osatu behar duten ardatzak.
Entzuteak, hitz egiteak eta elkarrizketa mantentzeak hizkuntza gaitasunak eta hizkuntzarekin zerikusirik ez
duten gaitasunak eskatzen dituzte, besteekin eta ingurunearekin loturak ezartzeko. Komunikazio-trukearen
berezko arauak testuinguru desberdinetan erabiltzea dakarte, baita hitz egindako hizkuntzaren berezko
ezaugarriak identifikatzea ere komunikazio-egoera bakoitzera egokitutako ahozko elkarrizketak
interpretatzeko eta sortzeko.

1

EUROPAKO KONTSEILUA (2002). Hizkuntzen Erreferentziako Europako Marko Komuna: ikaskuntza, irakaskuntza,
ebaluazioa.
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Irakurtzeak eta idazteak informazioa bilatzeko, biltzeko, aukeratzeko eta prozesatzeko gaitasunak garatzen
dute. Gainera, banakoari konpetentea izatea ahalbidetzen diote komunikazio-asmo anitzak dituzten testu
mota desberdinak ulertzeko eta ekoizteko garaian.
Hizkuntza-ikaskuntza orok berekin dakar hizkuntzaren sistemari eta erabilera-arauei buruzko eta hizkuntzen
artean ezartzen diren harremanei buruzko behaketa eta gogoeta ere, eta modu berezian, Euskadiren moduko
gizarte elebidunetan, hizkuntza-aniztasunerako joera positiboa.
Era berean, konpetentziaren parte dira literatura-hezkuntzaren garapenera eta irakurketa-ohituraren
finkapenera bideratutako edukiak.
Azkenik, konpetentzia hau ondo egiteko, egun, beharrezkoa da teknologia digitalek sustatutako komunikazioeszena berrietan parte hartzea eta modu eraginkorragoan komunikatzeko gaitasun espezifikoak garatzea.
Oinarrizko konpetentzia honek arlo eta gai hauek biltzen ditu Lehen Hezkuntzan:



Euskara eta Literatura






Gaztelania eta Literatura



Atzerriko Lehen Hizkuntza



Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentziaren garapenak printzipio hauek onartzea
eskatzen du irakaskuntzako eta ikaskuntzako jardueren plangintza egiteko:


Ikasle guztiek, jatorrizko hizkuntza edozein izanda ere, konpetentzia eleaniztuna guztiz gara dezaten
ahalbidetzea, planteamendu inklusibotik.



Hizkuntzen erabilera lehenestea elementuei buruzko gogoetaren gainean; izan ere, komunikazioko
behar pragmatikoak dira kodearen domeinua bideratu eta horri laguntzen diotenak.



Ikasgelak komunikazioko eremu pribilegiatu bihurtzea, komunikazio-egoera anitzetan ikasleen partehartze eraginkorrari laguntzeko eta hezkuntza-komunitatearen eta komunitate sozialaren bizitza
sozialean eta demokratikoan parte hartzeari laguntzeko.



Hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera positiboak garatzea, gizarte-harremanetan eta banakoen
garapen emozionalean hizkuntzen garrantzia baloratuz, baita hizkuntza-aniztasunak dakarren
aberastasun kulturala ere.







Printzipio horiek ekintzan oinarritutako ikuspegi metodologikoaren eta ikaskuntza aktiboaren aldeko aukera
eskatzen dute. Hau da, hizkuntza arloetan komunikazio-proiektu adierazgarrien plangintza egitea, ikaskuntza
komunikazio-zeregin zehatz bat lortzera bideratutako jardueren sekuentzietan egituratuko dutenak, eta
prozedura-edukiak lehenestea, "egiten jakitea" aitorpen-jakintza hutsaren aurrean.
Gainera, gure erkidegoan, irakaskuntzak Hezkuntza Elebidunetik Hezkuntza Eleaniztunera ari da aurrera
egiten. Hori dela eta, irakaskuntza- eta ikaskuntza-helburu diren hiru hizkuntza daude gutxienez, eta ohikoa
da batzuk beste materia batzuk irakasteko zubi gisa erabiltzea. Egoera horrek, hizkuntzen irakasleei
dagokienez, irakasteko moduei buruz gogoeta egitea eta modu horiek doitzea derrigortzen du. Horrekin lortu
nahi dena da ikasleek lortutako ezagutzak hizkuntza batean eta beste hizkuntzetan adieraztea; hau da,
hizkuntzen tratamendu txertatua bultzatzea. Horrek esan nahi du hizkuntza bakoitzean berezkoa dena landu
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behar dela eta guztion artean partekatu behar dela komunean duten hori, betiere, bakoitzari erabilera ona
emanez.
Ikuspegi horretatik, ikaskuntzen bilakaerak, aniztasunaren arabera, maila desberdinak hartu behar ditu aintzat
ikasleen komunikazio-konpetentziaren garapenean, eta proposamen egokiak eta anitzak ezarri behar ditu,
baita ebaluazio-irizpide anitzak ere, bakoitzak ahalik eta ikaskuntza onena lor dezan.

2. Konpetentziaren definizioa
Ahozko eta idatzizko testuak erabiltzea euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan,
modu egokian, eraginkorrean eta hizkuntza-aniztasunarekiko modu errespetagarrian komunikatzeko bizitzako
arlo desberdinetako berezko egoeretan. Era berean, norbere burua eta inguruko mundua hobeto ezagutzen
laguntzen duen literatura-hezkuntza garatzea.

3. Konpetentziaren osagaiak
Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentzia osagai hauetan banakatzen da:
1.- Alor desberdinetako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko testuak, bai analogikoak, bai digitalak,
jarrera kritikoarekin ulertu eta balioestea, helburu pertsonalak, sozialak eta akademikoak lortzeko.

2.- Arlo pertsonaletako, sozialetako edo akademikoetako ahozko, idatzizko eta ikus-entzunezko
testuak sortzea komunikazio-behar desberdinei modu eraginkorrean erantzuteko.
3.- Ahozko eta idatzizko testuen ulermenean eta ekoizpenean erabilera-arauei eta hizkuntzen
sistemei buruzko ezagutzak aplikatzea modu egokian eta eraginkorrean komunikatzeko.
4.- Literatura-testuak interpretatu eta balioestea, esanahia partekatuta eraikiz, betiere, mundua
ulertzeko, literatura-ondarea esperientzia indibiduala eta kolektiboa sinbolizatzeko modu gisa
balioesteko, identitate kultural propioa eraikitzeko, gure inguruko identitate eta aniztasun kulturala
errespetatzeko eta sentsibilitate estetikoa garatzeko.
5.- Gure gizartean dagoen hizkuntza- eta kultura-aniztasuna ezagutu eta balioestea, aniztasun
horrekiko jarrera positiboa garatzeko.
Testuak ulertu, sortu eta hizkuntzaren arauei buruzko gogoeta egitea dira ikaslearen trebeziak eta ebaluazioirizpideak neurtzeko bereziki garrantzitsuak diren arloak.

4. Dimentsioak, ebaluazio-irizpideak eta lorpen-adierazleak
Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentzia ebaluatzeko, eta lehen aipatutako Osagaietatik
abiatuta, lau atal handi ezarri dira eta horiei dimentsio deituko diegu. Dimentsio bakoitza ebaluazio-irizpide
batzuetan zehazten da, eta horietako bakoitzerako, lorpen-adierazle batzuk daude.
Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentzia dimentsio hauetan dago egituratuta:
1.
2.
3.
4.
5.

ENTZUMENA
IRAKURMENA
IDAZMENA
MINTZAMENA
AHOZKO ELKARREKINTZA
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Entzumenak gaitasunak, ezagutzak eta oinarrizko jarrerak biltzen ditu, ahozko testuak euskarri
desberdinetan eta erabilera arlo desberdinetan (akademikoa, literaturakoa, komunikabideak eta pertsonen
arteko harremanak) identifikatzeko eta ulertzeko.
Irakurmenak gaitasunak, ezagutzak eta oinarrizko jarrerak biltzen ditu ikaslearen esperientziatik hurbil
dauden eta erabilera arlo desberdinetako idatzizko testuak identifikatzeko eta ulertzeko.
Idazmenak idatzizko testuak egiteko gaitasunak, ezagutzak eta oinarrizko jarrerak biltzen ditu. Testuak
genero askotakoak izango dira, komunikazio-egoeren gama zabal batera egokituta, paperean edo digitalean.
Mintzamenak eta ahozko elkarrekintzak ahozko testuak egiteko (batzuetan, gidatuta) gaitasunak,
ezagutzak eta oinarrizko jarrerak biltzen dituzte. Dimentsio hauek eskatzen dute komunikazio-egoera
desberdinetara egokitutako ahozko diskurtsoen ekoizpena zuzentzen duten gaitasun zehatzak menderatzea.
Ikasgelan eta ikastetxean ohikoak diren elkarrekintza-egoeretan parte hartzea barne hartzen dute.
Era berean, Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentziaren bost dimentsio hauetako bakoitza
koadro honetan islatzen diren ebaluazio-irizpideetan zehazten da:

1. ENTZUMENA
1.1. Testuaren zentzu orokorra ulertzea.
1.2. Informazio zehatza aukeratzea.
1.3. Testuaren helburua ezagutzea.
1.4. Testuaren edukia interpretatzea.
1.5. Sistemari buruzko gogoeta egitea eta hizkuntzaren arauak aplikatzea.
2. IRAKURMENA
2.1. Testuaren zentzu orokorra ulertzea.
2.2. Informazio zehatza aukeratzea.
2.3. Testuaren helburua ezagutzea.
2.4. Testuaren edukia interpretatzea.
2.5. Sistemari buruzko gogoeta egitea eta hizkuntzaren arauak aplikatzea.
3. IDAZMENA
4.1. Testuaren plangintza egitea.
4.2. Idatzizko testuak sortzea.
4. MINTZAMENA
3.1. Testuaren plangintza egitea.
3.2. Ahozko testuak sortzea.
5. AHOZKO ELKARREKINTZA
5.1 Komunikatzeko elkarreragitea.
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Ebaluazio-irizpide bakoitzak hainbat lorpen-adierazle ditu bereizgarri eta horiek deskribatzen dute. Era
berean, adierazle hauetarako hiru lorpen maila zehaztu dira.
Jarraian, Hizkuntza Komunikaziorako eta Literaturarako Konpetentziarako ebaluazio Markoan erabilitako
terminologiaren adibide bat dator.
Dimentsioa
Ebaluazio-irizpidea

Lorpen-adierazleak

Errendimendu-mailak

Mailak ezartzeko irizpide gisa parametro hauek erabili dira:















Emandako zereginaren lorpen maila.
Emandako zereginaren konplexutasuna.
Arlo desberdinak erlazionatzeko gaitasuna (ideiak, egitura…)
Emandako zeregina egiteko izan den autonomia maila.
Hizkuntza-zuzentasunaren maila.
Esplizitua ez dena ondorioztatzeko eta interpretatzeko gaitasuna.
Zeregina egiteko hizkuntza-ezagutzen erabilpena.

Parametro horiek lorpen-adierazle desberdinei aplikatuz, Lehen Hezkuntzako 3. mailako ebaluazio-irizpideen
errendimendu-maila bakoitzean ikasleengan esperotako emaitzak (gutxi gorabehera) deskriba ditzakegu.
Hasierako mailan kokatutako ditugu diskurtso-trebetasunek adinari dagozkion komunikazio-ekintzak osatu
gabe eta zati batean bakarrik gauzatzea ahalbidetzen dieten ikasleak. Ikasle horiek gehienetan ez dute
komunikazio-helburua betetzen. Isolatutako hizkuntza-elementuak ezagutu, erabili edo menderatzen dituzte,
eta hizkuntzaren funtzionamenduaren oso domeinu partziala islatzen dute. Zereginak autonomia gutxirekin
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gauzatzen dituzte. Hori dela eta, kasu gehienetan ez dituzte beren gabeziak identifikatzen eta ez dira
konponbidea emateko gai.
Entzumenari eta irakurmenari dagokionez, testu erraz baten zentzu orokorra identifikatzeko gai dira, baina
modu argian eta zuzenean aurkeztu behar zaie. Testu baten ideia garrantzitsua ezagutzen dute eta
informazio zehatza eta esplizitua identifikatzeko gai dira, datuak batez ere. Era berean, bere adinerako
ohikoak diren zenbait hitzen esanahia ulertzen du.
Idazmenean, asko landu gabeko testuak sortzeko gai dira. Argi geratzen da hizkuntza askorik ez dutela
menderatzen eta maiz egiten dituzten akatsetan ikusten da hori, bai arauaren erabilerari eta ezagutzari
dagokionez, bai testuaren ideiaren antolaketari dagokionez.
Mintzamenari eta ahozko elkarrekintzari dagokionez, maila honetako ikasleen bereizgarriak hauek dira:
batetik, elkarrekintzazko jardueretan askorik ez parte hartzea eta bestetik, ideiak antolatzeko benetako
arazoak erakusten dituzten eta mintzamenerako erraztasunik gabeko ahozko elkarrizketak egitea.
Erdiko mailan kokatuko ditugu diskurtso-trebetasunek adinari dagozkion komunikazio-ekintzak gauzatzea
ahalbidetzen dieten ikasleak. Ikasle horiek gehienetan komunikazio-helburua betetzen dute. Hizkuntzaerabilera egokia erakusten dute eta beren adinerako modu egokian erabiltzen dituzte hizkuntza-elementuak.
Argi eta nahikoa erraz adierazteko gai dira. Era berean, beste hizkuntza batzuen zenbait ezagutza erabiltzen
dituzte testuak ulertzeko eta sortzeko.
Entzumenari eta idazmenari dagokionez, hasierako mailan aipatutako zereginez gain, testuaren ideia
nagusiak eta helburua ezagutzeko gai dira, baita eskatutako informazio gehiena topatzeko gai ere (datuak,
ideiak…). Beren eskola-adinerako maiz erabiltzen diren hitzen edo adierazpenen esanahia ulertzen dute eta
ondorioztatze errazen bat egiteko ere gai dira.
Idazmenean, testuak garapen maila pixka batekin sortzeko gai dira, bai ideien antolaketaren eta garapenaren
ikuspegitik, bai hezkuntza mailako hizkuntza-baliabideen erabileratik.
Mintzamenari eta ahozko elkarrekintzari dagokionez, maila honetako ikasleek parte-hartze egokia erakusten
dute ahozko elkarrekintzako jardueretan eta behar bezala antolatutako ahozko elkarrizketen ekoizpenetan,
betiere, ideien ikuspegitik, eta duten adinerako onargarria den erraztasun eta intonazio mailarekin. Hala ere,
batzuetan laguntza beharko dute.
Maila aurreratuan kokatutako ditugu diskurtso-trebetasunek adinari dagozkion komunikazio-ekintzak modu
autonomoan eraginkortasun maila altuarekin gauzatzea ahalbidetzen dieten ikasleak. Ikasle horiek
gehienetan komunikazio-helburua betetzen dute. Beren adinerako hizkuntza-erabilera eraginkorra erakusten
dute eta modu egokian erabiltzen dituzte hizkuntza-elementuak. Modu espontaneoan, argitasunez eta
erraztasunez adierazteko gai dira. Era berean, bereizketan oinarritutako adierazpenak saihesten saiatzen
dira. Modu kontzientean erabiltzen dituzte beste hizkuntza batzuen zenbait ezagutza, bai testuak ulertzeko,
bai sortzeko. Proposatutako zereginak autonomiarekin garatzen dituzte eta beren gabeziak identifikatzeko eta
ia kasu guztietan irtenbidea emateko gai dira.
Entzumenari eta irakurmenari dagokienez, hasierako eta erdiko mailan deskribatutakoaz gain, bigarren
mailako ideia nagusiak bereizteko, informazio zehatzak kokatzeko eta testuaren zatiren bat laburtzeko gai
dira. Era berean, informazioa eta ezagutza pertsonala erlazionatzeko gai dira. Informazio inplizituaren zatirik
handiena identifikatzen dute eta beren eskola mailan oso ohikoak ez diren hitzen esanahia ezagutzeko gai
dira.
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Idazmenean, testuak ondo garatuta sortzeko gai dira, bai ideien antolaketaren eta garapenaren ikuspegitik,
bai hezkuntza mailako hizkuntza-baliabideen erabileratik.
Mintzamenari eta ahozko elkarrekintzari dagokionez, maila honetako ikasleek ahozko elkarrekintzako
jardueretan beren ekimenez parte hartzen dute eta ideien ikuspegitik ondo antolatutako ahozko elkarrizketak
sortzen dituzte. Gainera, ikasle hauek hitz egiteko erraztasun maila handia erakusten dute, baita intonazio
naturala eta anitza ere.
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4.1. EUSKARA ETA LITERATURA ETA, GAZTELANIA ETA LITERATURA
EBALUAZIO IRIZPIDEAK ETA LORPEN ADIERAZLEAK
1. DIMENTSIOA: ENTZUMENA
1.1. Pertsonen arteko harremanen erabilera arloetako, komunikabideetako, haur-literaturako, literatura
klasiko eta egungo literaturako eta ikaskuntzako erabilera arloetako ikaslearen esperientziatik gertu
dauden ahozko testuen (arauak, poemak, narrazioak, asmakizunak, abestiak…) zentzu orokorra eta
ideia nagusiak antzematea.
Lorpen-adierazleak
- Testuaren gaia eta zentzu orokorra hartzen ditu.
- Testuaren ideia nagusiak antzematen ditu.
- Ezagutzen du testuan erabilitako hiztegia.
Hasierako maila

Erdiko maila
Maila aurreratua
 Ahozko testuen gaia eta zentzu Ahozko testuen gaia eta zentzu
orokorra hartzen ditu.
orokorra hartzen ditu.
 Ohiko testuetan
eta testu  Ahozko testuen ideia nagusiak Ahozko testuen ideia nagusiak
antzematen ditu.
antzematen ditu.
laburretan ideia nagusiren bat
antzematen du.
 Testuan erabilitako
oinarrizko  Testuan
erabilitako hiztegi  Ezagutzen du testuan
gehiena ezagutzen du.
erabilitako hiztegia.
eta ohiko hiztegia bereizten du.

1.2. Hizkuntzaren alor desberdinetatik datozen eta ikaslearen esperientziatik gertuko ahozko testuetan
(arauak, albisteak, poemak, narrazioak, asmakizunak, abestiak…) proposatutako helburuei erantzuteko
informazio egokia aukeratzea.
Lorpen-adierazleak
- Antzematen du entzuteko helbururako informazio garrantzitsuena.
- Antzematen eta identifikatzen du informazio zehatza.
- Modu gidatuan erabiltzen du proposatutako helburua betetzeko jasotako informazioa.
Hasierako maila
Erdiko maila
Maila aurreratua
oinarrizko  Oinarrizko
informazioa  Antzematen
du
informazio
 Testu laburretan
informazioren bat bereizten du.
antzematen du.
garrantzitsuena.
 Informazio
zehatzen
bat  Antzematen eta identifikatzen du  Antzematen eta identifikatzen du
identifikatzen du emandako eredu informazio zehatza.
informazio zehatza.
batetik abiatuta.
erabiltzen du
 Ohiko testuetan, modu gidatuan  Modu gidatuan
erabiltzen du
proposatutako proposatutako
helburua
helburua
betetzeko jasotako betetzeko jasotako informazioa.
informazioa.
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1.3. Hizkuntzaren arlo desberdinetatik datozen eta ikaslearen esperientziatik gertuko ahozko testuetan
(arauak, albisteak, poemak, narrazioak, asmakizunak, abestiak…) proposatutako testuak antzematea.
Lorpen-adierazleak
- Testuaren helburua identifikatzen du.
- Ahozko testuen genero ohikoenak identifikatzen ditu.
Hasierako maila
 Bere
esperientziatik
hurbil
dauden testu batzuen (arauak,
jakinarazpenak…)
helburua
identifikatzen du.
 Aurrez landutako ahozko testu
batzuen
testu-generoa
identifikatzen
du
(ipuinak,
abestiak…).

Erdiko maila
Maila aurreratua
 Testuaren helburua identifikatzen  Testuaren helburua identifikatzen
du.
du.
 Ahozko
testuen
genero  Ahozko
testuen
genero
ohikoenak identifikatzen ditu.
ohikoenak identifikatzen ditu.

1.4. Hizkuntzaren arlo desberdinetatik datozen eta ikaslearen esperientziatik gertuko ahozko testuetako
(arauak, albisteak, poemak, narrazioak, asmakizunak, abestiak…) edukiak interpretatzea.
Lorpen-adierazleak
- Norbere ezagutzetatik abiatuta, testuaren informazioa interpretatzen du.
- Bereizketan oinarritutako ageriko adierazpenak antzematen ditu.
- Testuaren edukiaren gainean oinarrizko inferentziak egiten ditu.
Hasierako maila
 Testuaren osagai linguistikoren
baten esanahia antzematen du.

Erdiko maila
Maila aurreratua
 Norbere ezagutzekin
lotuta,  Norbere ezagutzetatik abiatuta,
testuaren zati baten oinarrizko testuaren
informazioa
interpretazioak egiten ditu.
interpretatzen du.
 Bereizketan oinarritutako ageriko  Bereizketan
oinarritutako
adierazpenen bat antzematen du.
ageriko
adierazpenak
antzematen ditu.
 Testuinguru
eta
irudien  Testuaren edukiaren gainean  Testuaren edukiaren gainean
laguntzaz, oso inferentzia
zenbait inferentzia egiten ditu.
oinarrizko inferentziak egiten
ditu.
errazaren bat egiten du.

1.5. Ahozko testuen ulermen-arazoak konpontzeko hizkuntzaren erabilera-arauak aplikatzea. Eta
gainera, oinarrizko hizkuntza-terminologia ezagutu eta ahozko ulermen lanetan erabiltzea.
Lorpen-adierazleak
- Hizkuntza-ezagutzak aplikatzen ditu ahozko testuen ulermenean modu gidatuan.
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Hasierako maila
Erdiko maila
 Zikloan landutako oso oinarrizko  Oinarrizko
hizkuntza-ezagutza
hiztegia identifikatzen du ahozko
gehienak aplikatzen ditu ahozko
testuetan.
testuen ulermenean
modu
gidatuan.

Maila aurreratua
 Hizkuntza-ezagutzak aplikatzen
ditu ahozko testuen ulermenean
modu gidatuan.

2. DIMENTSIOA: IRAKURMENA
2.1. Pertsonen arteko harremanen erabilera arloetako, komunikabideetako, haur-literaturako, literatura
klasiko eta egungo literaturako eta ikaskuntzako erabilera arloetako ikaslearen esperientziatik gertu
dauden testu idatzien (albisteak, elkarrizketak, argibideak, deskribapenak, esperientzien kontakizunak,
narrazioak, arauak…) zentzu orokorra eta ideia nagusiak antzematea.
Lorpen-adierazleak
- Idatzizko testuen gaia eta zentzu orokorra hartzen ditu.
- Testuaren ideia nagusiak antzematen ditu.
- Elementu grafikoen, ikonikoen eta multimodalen esanahia erabiltzen du idatzizko testuak eta testu
digitalak ulertzeko.
- Ezagutzen du testuan erabilitako hiztegia.
Hasierako maila

Erdiko maila
Maila aurreratua
 Idatzizko testuen gaia eta zentzu  Idatzizko testuen gaia eta zentzu
orokorra antzematen du.
orokorra antzematen du.
 Ohiko testuetan eta
testu  Idatzizko testuen ideia nagusiak  Idatzizko testuen ideia nagusiak
laburretan ideia nagusiren bat antzematen ditu.
antzematen ditu.
grafikoen, ikonikoen  Elementu grafikoen, ikonikoen eta
antzematen du.
 Elementu
eta multimodalen
esanahia multimodalen esanahia erabiltzen
erabiltzen du idatzizko testuak du idatzizko testuak eta testu
eta testu digitalak ulertzeko.
digitalak ulertzeko.
 Testuan erabilitako oinarrizko eta  Testuan erabilitako
hiztegi  Ezagutzen du testuan erabilitako
gehiena ezagutzen du.
hiztegia.
ohiko hiztegia bereizten du.

2.2. Hizkuntzaren arlo desberdinetatik datozen eta ikaslearen esperientziatik hurbil dauden idatzizko
testuetan (albisteak, elkarrizketak, jarraibideak, deskribapenak, esperientzien kontakizunak, narrazioak,
arauak…) proposatutako helburuei erantzuteko informazio egokia aukeratzea
Lorpen-adierazleak
- Antzematen du testuaren informazio garrantzitsuena.
- Informazio zehatza identifikatzen du.
- Modu gidatuan erabiltzen du proposatutako helburua betetzeko jasotako informazioa.
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Erdiko maila
Maila aurreratua
 Oinarrizko
informazioa  Antzematen
du
informazio
antzematen du.
garrantzitsuena.
 Informazio zehatza identifikatzen  Informazio zehatza identifikatzen
du.
du.
 Ohiko testuetan, modu gidatuan  Modu gidatuan
erabiltzen du
erabiltzen du
proposatutako proposatutako
helburua
helburua
betetzeko jasotako betetzeko jasotako informazioa.
informazioa.

2.3. Hizkuntzaren arlo desberdinetatik datozen eta ikaslearen esperientziatik hurbil dauden idatzizko
testuetan (albisteak, elkarrizketak, jarraibideak, deskribapenak, esperientzien kontakizunak, narrazioak,
arauak…) helburua antzematea.
Lorpen-adierazleak
- Testuaren helburua identifikatzen du.
- Ohiko testuen igorlea eta hartzailea antzematen ditu.
- Idatzizko testuen genero ohikoenak identifikatzen ditu.
Hasierako maila
 Bere esperientziatik
hurbil
dauden testu batzuen (arauak,
jakinarazpenak…)
helburua
identifikatzen du.
 Aurrez landutako ahozko testu
batzuen
testu-generoa
identifikatzen
du
(ipuinak,
abestiak…).

Erdiko maila
 Testuaren
identifikatzen du.

Maila aurreratua
helburua  Testuaren
helburua
identifikatzen du.
 Ohiko
testuenigorleaeta
hartzailea antzematen ditu.
 Idatzizko
testuen
genero  Idatzizko
testuen
genero
ohikoenak identifikatzen ditu.
ohikoenak identifikatzen ditu.

2.4. Hizkuntzaren arlo desberdinetatik datozen eta ikaslearen esperientziatik hurbil dauden idatzizko
testuen (albisteak, elkarrizketak, jarraibideak, deskribapenak, esperientzien kontakizunak, narrazioak,
arauak…) edukia interpretatzea.
Lorpen-adierazleak
- Norbere ezagutzetatik abiatuta, testuaren edukia interpretatzen du.
- Idatzizko testuan linguistikoak ez diren elementuen esanahia interpretatzen du.
- Bereizketan oinarritutako ageriko adierazpenak antzematen ditu.
- Testuaren edukiaren gainean oinarrizko inferentziak egiten ditu.
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Hasierako maila

Erdiko maila
Maila aurreratua
 Norbere ezagutzetatik abiatuta,  Norbere ezagutzetatik abiatuta,
testuaren
edukiak
testuaren edukia interpretatzen
du.
interpretatzen ditu.
 Idatzizko testuan linguistikoak
 Testuaren
osagai
ez-  Testuaren
osagai
ezez diren elementuen esanahia
linguistikoren baten esanahia linguistikoen
esanahia
interpretatzen du.
antzematen du.
antzematen du.
 Bereizketan
oinarritutako  Bereizketan
oinarritutako
ageriko adierazpenen bat
ageriko
adierazpenak
antzematen du.
antzematen ditu.
 Testuinguru
eta
irudien  Testuaren edukiaren gainean  Testuaren edukiaren gainean
oinarrizko inferentziak egiten
laguntzaz,
oso
inferentzia
zenbait inferentzia egiten ditu.
ditu.
errazaren bat egiten du.

2.5. Idatzizko testuen ulermen-arazoak konpontzeko hizkuntzaren erabilera-arauak aplikatzea. Eta
gainera, oinarrizko hizkuntza-terminologia ezagutu eta idatzizko ulermen-lanetan erabiltzea.
Lorpen-adierazleak
- Hizkuntza-ezagutzak aplikatzen ditu idatzizko testuen ulermenean, modu gidatuan.
Hasierako maila
 Zikloan landutako oso
oinarrizko hiztegia
identifikatzen du.

Erdiko maila
Maila aurreratua
Zikloan
landutako
hizkuntza- Zikloan
landutako
hizkuntzaezagutzak aplikatzen ditu idatzizko
ezagutzak aplikatzen ditu idatzizko
testuen
ulermenean,
modu testuen ulermenean, modu gidatuan.
gidatuan.

3. DIMENTSIOA: IDAZMENA
3.1. Komunikazio-egoeraren ezaugarriak kontuan izatea hizkuntzaren arlo desberdinetako ikaslearen
interesetatik hurbilekoak eta errazak diren testu idatziak sortzeko.
Lorpen-adierazleak
- Komunikazio-egoerara egokitzeko erabakiak hartzen ditu: hartzailea, helburua, erregistroa, generoa…
- Informazio garrantzitsua aukeratzen du.
Hasierako maila

Erdiko maila

Maila aurreratua

 Bakarrik
 Komunikazio-egoerara
komunikazio-  Komunikazio-egoerara
egoeraren helburura egokitzen
egokitzeko erabakiak
hartzen egokitzeko erabakiak hartzen
da.
ditu:
hartzailea,
helburua, ditu: hartzailea,
helburua,
erregistroa, generoa…
erregistroa, generoa…
garrantzitsua
 Informazio
aukeratzen du.
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3.2. Idatzizko testu errazak sortzea, genero anitzetakoak, pertsonen arteko harremanekin,
komunikabideekin, ikaskuntzarekin, haur-literaturarekin eta literatura klasikoarekin lotutakoak.
Lorpen-adierazleak
- Proposatutako gaira eta generora egokitzen da.
- Informazioa modu koherentean eta kohesionatuan aurkezten du: ideien antolaketa, testu-antolatzaileak,
lokailuak...
- Ekoizpenetan oinarrizko arau morfosintaktikoak eta ortografikoak errespetatzen ditu.
- Gaira egokitutako hiztegia erabiltzen du.
- Bereizketa-adierazpenak saihesten ditu.
- Idatzizko testua modu argian eta ordenatuan aurkezten du.
Hasierako maila
 Aurkeztutako
gutxieneko
antzematen da.

Erdiko maila

ideietan  Ideiak antolatzen
ditu
antolaketa lokailuren bat erabiltzen du.

eta

Maila aurreratua
 Proposatutako
gaira
eta
generora egokitzen da.
 Informazioa modu koherentean
eta kohesionatuan aurkezten
du: ideien antolaketa, testuantolatzaileak, lokailuak...
 Ekoizpenetan oinarrizko
arau
morfosintaktikoak
eta
ortografikoak errespetatzen ditu.
hiztegia
 Gaira egokitutako
erabiltzen du.

 Hitzen
arteko
espazioak,  Oro har, ekoizpenak zuzenak
fonema-grafia
arteko dira, akats handirik gabekoak
harremana eta
puntuazio- (maiuskulen erabilera egokia…).
ikurren bat errespetatzen du.
Gaira
egokitutako
hiztegia
erabiltzen
du,
nahiz
eta
 Oinarrizko hiztegia erabiltzen errepikapenen bat edo beste
du edo
beste hizkuntzaren hizkuntza batetik hartutako hitzak
batera jotzen du askotan.
txertatu.
 Bereizketa-adierazpenaren
bat  Bereizketa-adierazpenak
saihesten du.
saihesten ditu.
 Testuaren aurkezpenak ez du  Idatzizko testua modu argian eta
 Idatzizko testua modu argian eta
ulermena zailtzen (idazketa ordenatuan
(marjinak, ordenatuan aurkezten ditu.
ulergarria…).
espazioak…) idatzita aurkezten
du.

4. DIMENTSIOA: MINTZAMENA
4.1. Komunikazio-egoeraren ezaugarriak kontuan izatea hizkuntzaren arlo desberdinetako eta ikaslearen
interesetatik hurbil dauden eta errazak diren ahozko testuen ekoizpenerako.
Lorpen-adierazleak
- Komunikazio-egoerara egokitzeko erabakiak hartzen ditu: hartzailea, helburua, erregistroa, generoa…
- Informazio garrantzitsua aukeratzen du.
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Hasierako maila
 Komunikazio-egoeraren
helburura egokitzen da.

Erdiko maila

Maila aurreratua

 Komunikazio-egoerara
egokitzeko erabakiak hartzen ditu:
hartzailea, helburua, erregistroa,
generoa…

 Komunikazio-egoerara
egokitzeko erabakiak hartzen
ditu:
hartzailea,
helburua,
erregistroa, generoa…
 Informazio
garrantzitsua
aukeratu.

4.2. Ohiko gaiei buruz ahozko testu laburrak, errazak eta ikaslearen interesetatik hurbil daudenak
sortzea komunikazio-egoeran dauden elementu linguistikoen (lexikoa, lokuzioak…) eta elementu ezlinguistikoen laguntzarekin.
Lorpen-adierazleak
- Informazioa modu koherentean eta kohesionatuan aurkezten du:
- Gaira egokitutako hiztegia erabiltzen du.
- Bereizketa-adierazpenak saihesten ditu.
- Ekoizpenetan oinarrizko arau morfosintaktikoak errespetatzen ditu.
- Argi eta erraztasunez adierazteko gai da.
- Keinuaren eta jarreraren nolabaiteko kontrola adierazten du.
- Ahozko testua modu argian eta ordenatuan aurkezten du.
Hasierako maila
 Aurkeztutako
gutxieneko
antzematen da.

Erdiko maila

Maila aurreratua

 Informazioa modu koherentean
eta kohesionatuan aurkezten du:
ondo antolatutako ideiak eta
testu-generora
egokitutako
lokailuak erabiltzen ditu.
 Oinarrizko hiztegia erabiltzen  Gaira egokitutako
hiztegia  Gaira
egokitutako
hiztegia
du edo beste hizkuntzara erabiltzen
du,
nahiz eta
erabiltzen du.
jotzen du askotan.
errepikapenen bat edo beste
hizkuntza batetik hartutako hitzak
txertatu.
 Bereizketa-adierazpenaren bat  Bereizketa-adierazpenak
saihesten du.
saihesten ditu.
 Oro har, ekoizpenak zuzenak  Galderaren bat eta egokitutako
dira, akats handirik gabekoak.
eta garrantzitsua den aipamenen
bat egiten du.
egokitutako
 Ahoskerak ez du ulermena  Ahoskera argiarekin eta eten  Testuingurura
hiztegia
eta
adierazpenak
zailtzen; etenak antzematen gutxirekin adierazteko gai da.
dira.
erabiltzen ditu.
 Intonazioaren, keinuaren eta
jarreraren nolabaiteko kontrola
adierazten du.
ideietan
antolaketa

 Ideiak antolatzen ditu eta
lokailuren bat erabiltzen du.
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5. DIMENTSIOA: AHOZKO ELKARREKINTZA
5.1. Egoera interaktiboetan parte hartzea, komunikazio-trukearen oinarrizko arauak errespetatuz.
Lorpen-adierazleak
-Elkarrekintzetan parte hartzen du ideiak, gertaerak, bizipenak, sentimenduak eta iritziak adieraziz.
- Elkarrizketak hasi, jarraitu eta amaitzen ditu.
- Hitz egiteko txanda errespetatzen du.
- Solaskideari entzuten dio eta entzundakora egokitzen saiatuz erantzuten dio.
- Galderaren bat eta egokitutako eta garrantzitsua den aipamenen bat egiten du.
- Testuingurura egokitutako hiztegia eta adierazpenak erabiltzen ditu.
- Intonazioaren, keinuaren eta jarreraren nolabaiteko kontrola adierazten du.
Hasierako maila
Erdiko maila
 Elkarrekintzetan parte hartzen du  Elkarrekintzetan parte hartzen du
ideiak, gertaerak,
bizipenak, ideiak,
gertaerak, bizipenak,
sentimenduak eta iritziak modu sentimenduak
eta
iritziak
gidatuan adieraziz.
adieraziz.
 Elkarrizketaren haria jarraitzen du.  Elkarrizketak hasi, jarraitu eta
amaitzen ditu.
 Laguntzarekin, hitz egiteko txanda  Hitz egiteko txanda ia
beti
errespetatzen du.
errespetatzen du.
 Bere solaskideari entzuten eta  Solaskideari entzuten dio
eta
erantzuten dio.
entzundakora egokitzen saiatuz
erantzuten dio.
 Galderaren bat egiten ditu.
 Galdera
egokiren bat
eta
aipamenen bat egiten du.
 Oinarrizko hiztegia erabiltzen du  Testuingurura egokitutako hiztegia
eta beste hizkuntzaren batera eta adierazpenak erabiltzen ditu,
jotzen du askotan.
nahiz eta errepikapenen bat eta
beste
hizkuntzaren
batetik
hartutako hitzak txertatu.

Maila aurreratua
 Elkarrekintzetan parte hartzen
du ideiak, gertaerak, bizipenak,
sentimenduak
eta
iritziak
adieraziz.
 Elkarrizketak hasi, jarraitu eta
amaitzen ditu.
 Hitz
egiteko
txanda
errespetatzen du
 Solaskideari entzuten dio eta
entzundakora
egokituta
erantzuten dio. Galderaren bat
eta egokitutako eta garrantzitsua
den aipamenen bat egiten du.
 Testuingurura
egokitutako
hiztegia
eta
adierazpenak
erabiltzen ditu.
 Intonazioaren, keinuaren
eta
jarreraren nolabaiteko kontrola
adierazten du.
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4.2. ATZERRIKO LEHEN HIZKUNTZA
EBALUAZIO IRIZPIDEAK ETA LORPEN ADIERAZLEAK
1. DIMENTSIOA: ENTZUMENA
Hurrengo irizpideak gelan erabiltzen diren ahozko testuetan aplikatzen dira, hots, ahozko
elkarrizketak, jarraibideak, deskripzioak, narrazioak (esperientzien kontaketak, ipuin laburrak...)
arauak, abestiak eta haurrentzako olerki laburrak…
1.1. Ahozko testuetan zentzu orokorra ulertzea, komunikazio egoeran agertzen diren elementu
linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren zentzu orokorra identifikatzen du.
- Testuaren gaia antzematen du.
- Testuaren sekuentzia antzematen du.
Hasierako maila
Erdi maila
 Testuaren osagai ez linguistikoak  Testuaren ideiaren bat
identifikatzen ditu soilik,
identifikatzen du.
testuaren zentzu orokorrarekin
lotu gabe.
 Aukera batzuen artean, ikuslaguntza esplizituarekin gaia
bereizten du.
 Testuaren sekuentzia zati bat
 Testuaren sekuentzia zati bat
antzematen du testu hori laburra
antzematen du.
eta errepikakorra baldin bada.

Maila aurreratua
Testuaren zentzu orokorra
identifikatzen du.
 Gaia antzematen du.
 Testuaren sekuentzia
antzematen du.

1.2. Ahozko testuetan berariazko informazioa ulertzea, komunikazio egoeran agertzen diren elementu
linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren berariazko informazioa antzematen du.
- Gelan erabilitako oinarrizko hiztegia eta esapideak antzematen ditu.
Hasierako maila
 Berariazko informazio errazaren
bat antzematen du, irudi baten
laguntza izanez gero.
 Ikasgelan oso maiz erabilitako
hitz batzuk antzematen ditu.

Erdi maila
 Berariazko informazio erraza
bereizten du.

Maila aurreratua
 Berariazko informazioa bereizten
du.

 Ikasgelan oso maiz erabilitako
hitzak antzematen ditu.

 Testuaren garrantzizko hiztegia
eta esamoldeak antzematen ditu.
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1.3. Ahozko testuetan komunikazio egoeraren elementuak antzematea komunikazio egoeran agertzen
diren osagai linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren generoa identifikatzen du.
- Testuaren euskarria antzematen du.
- Testuaren igorlea antzematen du.
- Testuaren hartzailea antzematen du.
- Testuaren xedea identifikatzen du.
Hasierako maila
 Ikasgelan oso maiz landutako
ahozko generoren bat bereizten
du.
 Ikasgelan oso maiz erabilitako
euskarriren bat bereizten du.

Erdi maila
 Ikasgelan landutako ahozko
genero gehienak bereizten ditu.

Maila aurreratua
 Ikasgelan landutako generoak
antzematen ditu.

 Ikasgelan erabilitako euskarri
 Ikasgelan erabilitako euskarriak
gehienak bereizten ditu.
antzematen ditu.
 Oso egoera ohikoetan, testuaren  Orokorrean, testuaren igorlea
igorlea antzematen du.
antzematen du.
 Oso egoera ohikoetan, testuaren  Orokorrean, testuaren hartzailea
hartzailea antzematen du.
antzematen du.
 Oso egoera ohikoetan, testuaren
xedea identifikatzen du.

1.4. Ahozko testuetan edukia interpretatzea, komunikazio egoeran agertzen diren elementu
linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Bere ezagupenetan oinarritutako inferentzia errazak egiten ditu.
- Testuaren osagai ez-linguistikoen esanahia interpretatzen du.
Hasierako maila
 Testuinguru eta irudien
laguntzarekin, inferentzia oso
errazaren bat egiten du.
 Testuaren osagai ezlinguistikoren baten esanahia
antzematen du.

Erdi maila
Maila aurreratua
 Testuinguruaren laguntzaz
 Bere ezagupenetan oinarritutako
inferentzia oso errazak egiten ditu. inferentzia errazak egiten ditu.
 Testuaren osagai ez-linguistikoen
esanahia antzematen du.

 Testuaren osagai ez-linguistiko
eta linguistikoen esanahiak
antzeman eta lotzen ditu.

1.5. Behaketa eta hausnarketaren bidez, atzerriko hizkuntzaren erabileraren inguruan ikasitako
oinarrizko ezagupenak, era gidatuan, aplikatzen ditu, ulermen arazoei irtenbidea emateko.
Adierazleak
- Landutako ezagupen gramatikalak aplikatzen ditu.
- Ohiko hiztegia bereizten du dagokion ahoskeraren arabera.
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Hasierako maila

 Ikasgelan landutako oso
oinarrizko hiztegia identifikatzen
du baina ez du dagokion
ahoskerarekin lotzen.
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Erdi maila
Maila aurreratua
 Ikasgelan landutako osagai
 Ikasgelan landutako osagai
gramatikalaren bat erabiltzen du.
gramatikalak erabiltzen ditu.
 Ikasgelan landutako oso
oinarrizko hiztegia identifikatzen
du eta dagokion ahoskerarekin
lotzen du.

 Oinarrizko hiztegia eta dagokion
ahoskera antzematen ditu.

2. DIMENTSIOA: IRAKURMENA
Hurrengo irizpideak gelan erabiltzen diren idatzizko testuetan aplikatzen dira, hots, narrazio motzak,
deskripzioak, jarraibideak, gonbidapenak, zorion-txartelak, errezetak, menuak, web orriak eta beste
testu digitalak, oharrak, ekintzen egitarauak, liburuxkak…
2.1. Idatzizko testuetan zentzu orokorra ulertzea, komunikazio egoeran agertzen diren osagai
linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren zentzu orokorra identifikatzen du.
- Testuaren gaia antzematen du.
- Testuaren sekuentzia antzematen du.
Hasierako maila
Erdi maila
 Osagai linguistiko batzuk
 Testuaren ideiaren bat
identifikatzen ditu testuaren
identifikatzen du.
zentzu orokorrarekin lotu gabe.
 Osagai linguistiko batzuk
 Testuaren gaiarekin lotutako
identifikatzen ditu testuaren
ideiak bereizten ditu.
gaiarekin lotu gabe.
 Testuaren sekuentzia zati bat
 Testuaren sekuentzia zati bat
antzematen du, testu hori laburra
antzematen du.
eta errepikakorra baldin bada.

Maila aurreratua
 Testuaren zentzu orokorra
identifikatzen.
 Testuaren gaia antzematen du.
 Testuaren sekuentzia
antzematen du.

2.2. Idatzizko testuetan berariazko informazioa ulertzea, komunikazio egoeran agertzen diren osagai
linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren berariazko informazioa antzematen du.
- Gelan erabilitako oinarrizko hiztegia eta esapideak antzematen ditu.
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Hasierako maila
 Berariazko informazio errazaren
bat antzematen du, irudi baten
laguntza izanez gero.
 Ikasgelan oso maiz erabilitako
hitz batzuk antzematen ditu.
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Erdi maila
 Testuari dagokion berariazko
informazioa bereizten du
distraktoreak errazak badira.
 Ikasgelan oso maiz erabilitako
hitzak antzematen ditu.

Maila aurreratua
 Testuaren berariazko
informazioa antzematen du.
 Testuaren esamoldeak eta
garrantzizko hiztegia antzematen
ditu.

2.3. Idatzizko testuetan komunikazio egoeraren elementuak antzematea, komunikazio egoeran
agertzen diren osagai linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
-Testuaren generoa identifikatzen du.
-Testuaren euskarria antzematen du.
-Testuaren igorlea antzematen du.
-Testuaren hartzailea antzematen du.
-Testuaren xedea identifikatzen du.
Hasierako maila
 Ikasgelan oso maiz landutako
generoren bat bereizten du.
 Ikasgelan oso maiz erabilitako
euskarriren bat bereizten du.

Erdi maila
 Ikasgelan landutako genero
gehienak bereizten ditu.
 Ikasgelan erabilitako euskarri
gehienak bereizten ditu.
 Testuaren igorlea antzematen du
esplizituki agertuz gero.
 Testuaren hartzailea antzematen
du esplizituki agertuz gero.

Maila aurreratua
 Ikasgelan landutako generoak
antzematen ditu.
 Ikasgelan erabilitako euskarriak
antzematen ditu.
 Gehienetan testuaren igorlea
antzematen du.
 Gehienetan testuaren hartzailea
antzematen du normalean.
 Egoera ohikoenetarikoetan,
testuaren xedea identifikatzen
du.

2.4. Idatzizko testuetan edukia interpretatzea, komunikazio egoeran agertzen diren osagai
linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Bere ezagupenetan oinarritutako inferentzia errazak egiten ditu.
- Testuaren osagai ez-linguistikoen esanahia interpretatzen du.

19

Lehen Hezkuntzako Hirugarren maila

Hasierako maila
 Testuinguru eta irudien
laguntzaz, oso inferentzia
errazaren bat egiten du.
 Testuaren osagai ezlinguistikoren baten esanahia
antzematen du.
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Erdi maila
 Testuinguruaren laguntzaz oso
inferentzia errazak egiten ditu.

Maila aurreratua
 Bere ezagupenetan oinarritutako
inferentzia errazak egiten ditu.

 Testuaren osagai ezlinguistikoen esanahia
antzematen du.

 Testuaren osagai ez-linguistiko
eta linguistikoen esanahiak
antzeman eta lotzen ditu.

2.5. Behaketa eta hausnarketaren bidez, atzerriko hizkuntzaren erabileraren inguruan ikasitako
oinarrizko ezagupenak, era gidatuan, aplikatzen ditu, ulermen arazoei irtenbidea emateko.
Adierazleak
- Landutako ezagupen gramatikalak aplikatzen ditu.
- Ohiko hiztegia bereizten du dagokion ortografiaren arabera.
Hasierako maila
 Ikasgelan landutako oso
oinarrizko hiztegia identifikatzen
du baina ez du dagokion
ortografiarekin lotzen.

Erdi maila
Maila aurreratua
 Ikasgelan landutako osagai
 Ikasgelan landutako osagai
gramatikalaren bat erabiltzen du.
gramatikalak erabiltzen ditu.
 Ikasgelan landutako oso
 Oinarrizko hiztegia eta dagokion
oinarrizko hiztegia identifikatzen
ortografia antzematen ditu.
du eta dagokion ortografiarekin
lotzen du.

3. DIMENTSIOA: IDAZMENA
Hurrengo irizpideak gelan erabiltzen diren eta ikasleen interesetatik hurbilak diren idatzizko testuetan
aplikatzen dira, hots, narrazio motzak, deskripzioak, jarraibideak, gonbidapenak, zorion-txartelak,
errezetak, menuak, web orriak eta beste testu digitalak, oharrak, ekintzen egitarauak, liburuxkak…
3.1. Testuen ekoizpen gidatuan, komunikazio egoeraren ezaugarriak kontuan izatea, komunikazio
egoeran agertzen diren osagai linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren xedea kontuan izaten du.
- Bere testua hartzaileari egokitzen dio.
- Ereduaren testu-egitura erabiltzen du.
Hasierako maila

 Testu egituraren osagai
isolaturen bat erabiltzen du.

Erdi maila
 Bere ekoizpenak testuaren
xedeari partzialki erantzuten dio.
 Ereduaren testu-egitura partzialki
erabiltzen du.

Maila aurreratua
 Testuaren xedea kontuan izaten
du.
 Testua hartzailearen arabera
egokitzen du.
 Ereduaren testu-egitura
erabiltzen du.
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3.2. Ereduak erabiliz, testu laburrak eta sinpleak ekoiztea, komunikazio egoeran agertzen diren osagai
linguistikoen (hiztegia, esapideak,…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Edukia eta testuaren forma era gidatuan egituratzen du.
- Proposatutako ataza egiteko informazio egokia erabiltzen du.
- Informazio nahikoa ematen du.
- Emandako ereduan oinarrizko osagaiak ordezkatuz bere ideiak adierazten ditu era ulergarrian.
Hasierako maila
Erdi maila
 Nekez egituratzen du testuaren  Ereduari jarraituz, testuaren
edukia edo forma.
edukia eta forma egituratzen ditu.
 Erabiltzen duen informazioa
 Ataza egiteko oinarrizkoa eta
eskasa da eta batzuetan ez oso gehienetan egokia den
egokia proposatutako
informazioa erabiltzen du.
atazarako.
 Partzialki edo bere
 Emandako ereduan oinarrizko
osotasunean eredua
osagaiak ordezkatuz bere ideiak
erreproduzitu baino ez du
adierazten ditu era ulergarrian.
egiten.

Maila aurreratua
 Testuaren edukia eta forma
egituratzen ditu eredua
aberastuz.
 Informazio zehatza eta egokia
erabiltzen du proposatutako
ataza egiteko.
 Modu zehatz eta ulergarrian
adierazten du bere burua,
ereduaren osagaiak ordezkatuz
eta batzuetan bereak gehituz.

3.3. Testu idatziak ekoizteko eta berrikusteko, behaketa eta hausnarketaren bidez, atzerriko
hizkuntzaren erabileraren inguruan ikasitako oinarrizko ezagupenak aplikatzea, era gidatuan eta
laguntza handiz, komunikazio egoeran agertzen diren osagai linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta
ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Bere lan idatzien aurkezpena zaintzen du.
- Gelan landutako ezagupen gramatikalak era gidatuan aplikatzen ditu.
- Oinarrizko ezagupen ortografikoak maiztasun handiko hitzetan era gidatuan aplikatzen ditu.
- Gelan erabiltzen den hiztegia eta hainbat esapide erabiltzen ditu.
Hasierako maila

 Orokorrean, hitzak entzuten
dituen bezalaxe idazten ditu,
beste hizkuntzetako kode
fonetikoaz baliatuz.

Erdi maila
 Orokorrean, bere idazlanen
aurkezpena zaintzen du.

Maila aurreratua
 Bere idazlanen aurkezpena
zaintzen du.

 Ikasgelan landutako ezagupen
 Ikasgelan landutako ezagupen
gramatikal batzuk aplikatzen ditu
gramatikalak era gidatuan
era gidatuan.
aplikatzen ditu.
 Oso maiz erabiltzen diren hitzetan  Maiz erabiltzen diren hitzetan
oinarrizko ezagupen ortografiko
oinarrizko ezagupen
batzuk era gidatuan aplikatzen
ortografikoak era gidatuan
ditu.
aplikatzen ditu.
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Hasierako maila
 Nahiz eta oso ohiko lexikoa eta
esamolderen bat erabili, beste
hizkuntzetako hitzetara jotzen
du hiztegi eza dela eta.
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Erdi maila
 Ikasgelan erabilitako lexiko
ohikoena eta maiztasun handiko
esamoldeak erabiltzen ditu, beste
hizkuntzetako hitzaren bat erabili
arren.

Maila aurreratua
 Ikasgelan ohi erabiltzen diren
lexikoa zein esamoldeak
trebetasunez erabiltzen ditu,
beste hizkuntzetako hitzaren bat
erabili arren.

4. DIMENTSIOA: MINTZAMENA
Hurrengo irizpideak gelan erabiltzen diren ahozko testuetan aplikatzen dira, hots, ahozko
elkarrizketak, jarraibideak, deskripzioak, narrazioak (esperientzien kontaketak, ekintzak irudien
sekuentzietan, ipuinak…), arauak, abestiak eta haurrentzako olerki laburrak…
4.1. Testuen ekoizpen gidatuan, komunikazio egoeraren ezaugarriak kontuan izatea, komunikazio
egoeran agertzen diren osagai linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Testuaren hartzailea kontuan izaten du.
- Testuaren xedea kontuan izaten du.
- Ereduaren testu-egitura erabiltzen du.
Hasierako maila

 Ereduaren testu-egituraren zati
bat jarrai dezake.

Erdi maila
 Komunikazio egoera
testuinguruan kokatzen bada,
testuaren hartzailea kontuan
izaten du gehienetan.
 Komunikazio egoera
testuinguruan kokatzen bada,
testuaren xedea kontuan izaten
du gehienetan.
 Gehienetan ereduaren testuegitura jarraitzen du.

Maila aurreratua
 Komunikazio egoera
testuinguruan kokatzen bada,
testuaren hartzailea kontuan
izaten du.
 Komunikazio egoera
testuinguruan kokatzen bada,
testuaren xedea kontuan izaten
du.
 Ereduaren testu-egitura era
autonomoan erabiltzen du.

4.2. Ahozko testuak ekoizteko eta berrikusteko, behaketa eta hausnarketaren bidez, atzerriko
hizkuntzaren erabileraren inguruan ikasitako oinarrizko ezagupenak aplikatzea, era gidatuan eta
laguntza handiz, komunikazio egoeran agertzen diren osagai linguistikoen (hiztegia, esapideak…) eta
ez-linguistikoen laguntzaz.
Adierazleak
- Edukia eta testuaren forma era gidatuan egituratzen du.
- Proposatutako ataza egiteko informazio egokia erabiltzen du.
- Informazio nahikoa ematen du.
- Emandako ereduan oinarrizko osagaiak ordezkatuz bere ideiak adierazten ditu.
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Hasierako maila

Erdi maila
Maila aurreratua
 Ereduari jarraituz, testuaren
 Ereduari jarraituz, testuaren
edukia eta forma partzialki
edukia eta forma egituratzen ditu.
egituratzen ditu.
 Ataza egiteko egokia den
 Ataza egiteko egokia den
informazio zati bat erabiltzen du.
informazioa erabiltzen du.
 Informazio gutxi eta zehaztu
 Informazio nahikoa ematen du
 Esaldi laburren bidez informazio
hitz multzoak erabiliz.
nahikoa eta zehatza ematen du.
gabekoa ematen du, orokorrean
hitz solteak.
 Lotura gabeko ideiak adierazten  Emandako ereduan oinarrizko
 Modu zehatz eta ulergarrian bere
osagaiak ordezkatuz ideia
burua adierazten du, eta
ditu, emandako ereduaren oso
batzuk adierazten ditu era
noizbehinka ideia berriren bat
oinarrizko osagairen bat
ulergarrian.
ematen du, eredua aberastuz.
ordezkatuz.

4.3. Ahozko testuak ekoizteko eta berrikusteko, behaketa eta hausnarketaren bidez, atzerriko
hizkuntzaren erabileraren inguruan ikasitako oinarrizko ezagupenak aplikatzea, era gidatuan.
Adierazleak
- Gelan erabiltzen den hiztegia eta hainbat esapide erabiltzen ditu.
- Gelan landutako ezagupen gramatikalak era gidatuan aplikatzen ditu.
- Onargarria den intonazioa eta ahoskera erabiltzen ditu.
- Audientziarekin edota solaskidearekin ikus-kontaktua mantentzen du.
- Ahots bolumen egokia erabiltzen du.
- Keinu egokiak erabiltzen ditu.
Hasierako maila
 Ikasgelan oso maiz erabilitako
hiztegiaren zati txiki bat baino
ez du erabiltzen.
 Ikasgelan landutako oso
oinarrizko ezagupen gramatikal
batzuk aplikatzen ditu, oso
ohikoak diren egoeretan.
 Eredu bat errepikatzen
duenean, hitz, esapide eta
esaldi batzuen intonazioa eta
ahoskera onargarriak erabiltzen
ditu.

Erdi maila
 Ikasgelan erabilitako oso ohiko
hiztegia edota esapide batzuk
erabiltzen ditu.
 Era gidatuan, ikasgelan
landutako ezagupen
gramatikalak aplikatzen ditu.

 Onargarria den intonazioa eta
ahoskera erabiltzen ditu, gehien
erabiltzen diren hitz eta
esaldietan.
 Ohiko egoeretan ikusmenkontaktua mantentzen du bai
audientziarekin bai
solaskidearekin.
 Hitz egiteko orduan seguru
sentitzen denean, ahots
 Maiz adierazi eta gogoarazten
bolumen egokia erabiltzen du.
zaionean, ahots bolumena
egokia erabiltzen du.
 Orokorrean, keinu egokiak
 Ia ez du keinurik erabiltzen edo,
erabiltzen ditu.
erabiltzen dituenean, ez dira
egokiak.

Maila aurreratua
 Ikasgelan erabilitako ohiko hiztegia
eta esapideak erabiltzen ditu.
 Ikasgelan landutako ezagupen
gramatikalak aplikatzen ditu.
 Intonazioa eta ahoskera
onargarriak dira.
 Audientziarekin edota
solaskidearekin ikusmen-kontaktua
mantentzen du.
 Ahots bolumen egokia erabiltzen
du.
 Keinu egokiak erabiltzen ditu.
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5. DIMENTSIOA: AHOZKO ELKARREKINTZA
Ohiko komunikazio egoeretan (informazio pertsonalaren trukean, errutinetan, gelako hizkuntzan
edota simulazioetan…) laguntza handiz elkar eragitea.
5.1. Gelako bizitzan ohiko komunikazio trukeetan modu aktibo eta egokian parte hartzeaki.
Adierazleak
- Aktiboki entzuten du.
- Jarraibideei era ez linguistikoan erantzuten die.
- Elkarrizketan galderak erantzunez eta komentarioren bat eginez parte hartzen du.
- Era ulergarrian, informazioa ematen du eta galdetzen zaionari erantzuten dio.
Hasierako maila
Erdi maila
Arreta falta nabaritzen zaio
 Gehienetan arreta mantentzen du
solaskideekiko ikusmen(adibidez elkarrizketatik at eta
kontaktuaren bidez eta baita
elkarrizketarekin zer ikusirik ez
duten osagaiei begiratzea).
esapide edo keinu txikien bidez.
 Egiten dituen jarduerak
 Solaskideak ahoz egindako
eskakizunari ekintzen bidez
solaskideak egindako eskakizunari
erantzuten dio.
erantzuten dio ikus-laguntzarekin
batera baldin badator (keinuak,
irudiak,…).
 Ikasgelan egiten den ohiko
 Ikasgelan maiz erabilitako
galderaren bati keinuen bidez
galderak erantzuten ditu hitz edo
esaldi laburren bidez.
erantzuten dio.
 Baliabide linguistiko eza dela eta,
nekez lortzen du bere burua
adieraztea.

 Nahiz eta zalantzak eta
geldiuneak sarritan azaldu,
gehienetan informazio egoki eta
ulergarria ematen du.

Maila aurreratua
 Beti mantentzen du arreta bai
solaskideekiko bai ikusmenkontaktuaren bidez, bai keinu
txikien edo esapideen bidez.
 Solaskideak ahoz egindako
eskakizunari erantzuteko,
ekintzak zuzen eta bizkor egiten
ditu.
 Ikasgelan landutako gaiei
buruzko galderak erantzuten
ditu, hitz edo esaldi laburren
bidez, eta batzuetan iruzkinen
bat gehitzen du.
 Informazio egokia eta ulergarria
ematen du, nahiz eta zalantza
eta geldiune batzuk azaldu.

5.2. Gelako bizitzan ohiko komunikazio trukeetan arau sozio-komunikatiboak errespetatzea.
Adierazleak
- Besteen esku-hartzeak errespetatzen ditu.
- Hitz egiteko txandak errespetatzen ditu.
- Adei-legea errespetatzen du.
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Hasierako maila
 Nahiz eta arreta jarri,
komunikazio-trukean besteen
txandak mozten ditu noizean
behin.
 Adei-arauak erabiltzen ditu
solaskidearen laguntza izanez
gero.
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Erdi maila
Maila aurreratua
 Arreta jartzen du eta komunikazio-  Komunikazio-trukean besteekiko
trukean ez du ia inoiz besteen
arreta eta interesa adierazten du.
txanda mozten modu desegokian.
 Orokorrean hitz egiteko txandak
 Hitz egiteko txandak
errespetatzen ditu.
errespetatzen ditu.
 Oso ohiko diren adei-arau batzuk  Komunikazio-egoerari dagozkion
erabiltzen ditu.
adei-arauak erabiltzen ditu.

5.3. Gelako bizitzan ohiko komunikazio trukeetan komunikazioa mantentzeko estrategiak erabiltzea.
Adierazleak
- Komunikazioari eusten dio (keinuak, onomatopeiak, beste hizkuntza bat erabiliz, laguntza
eskatuz…).
Hasierako maila
 Komunikazioari eusten dio
keinuak erabiliz, keinua
komunikatzeko duen baliabide
bakarra baita.

Erdi maila
 Komunikazioa eusteko keinu,
onomatopeia edo beste hizkuntza
bateko hitzetara jotzen du
nahikotan.
 Elkarrizketa jarraitzeko,
galderaren bat egiten du
argibideak edo laguntza eskatuz,
beste hizkuntzetako hitzak edo
beste hizkuntza erabiliz.

Maila aurreratua
 Komunikazioa eusteko keinu,
onomatopeia edo beste
hizkuntza bateko hitzetara jotzen
du.
 Elkarrizketa jarraitzeko, galderak
egiten ditu argibideak edo
laguntza eskatuz.
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