IKASGAIAREN PROGRAMAZIO LABURTUA

IKASTURTEA: 2018-2019

IKASGAIA: Atzerriko lehen hizkuntza, Ingelesa

MAILA: DBH 3.

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 landuko 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 Good Job!

-

UNIT 2 Team Troubles
UNIT 3 City Life
Ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko eta ulertzeko gai izan hurrengo gaiei buruz:

●
●
●
●
●
●

-

Present Simple / Present Continuous
Past Simple / Past Continuous
Present Perfect Simple / Past Simple
Comparison of adjectives and adverbs
Past Perfect Simple
Future tenses

Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan:

Places, transport, the house, weather, jobs, unusual experiences, emotions, everyday
expressions, places, verb collocations.

-

Etxeko eta gelako lanak bete.

2.2- BIGARREN EBALUAZIOA

UNIT 4 Equipped for sport?
UNIT 5 Mad About Mobiles
UNIT 6 You Are What You Eat

-

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

● The Conditional
● Modals
● Gerunds and Infinitives

-

Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan:

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 Clean-Up Time
UNIT 8 This is Britain
UNIT 9 Talking Fashion

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

● Reported Speech
● The Passive
● Relative Clauses

-Gai bakoitzari buruzko hiztegia erabiltzeko gai izan

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 3 Burlington Books
Student’s book & workbook.
Irakurketa liburua:

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: 35%
Listening: 10 %
Reading: 10%
Writing: 20%
Ahozko ulermena (speaking): 10%
Etxeko eta klaseko lana (class and homework), jarrera lanarekiko, besteekiko,
hizkuntzaren erabilera( behaviour & use of English) : 15%

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.

