
 

 

 

PORTUGALERA 

OINARRIZKO MAILA 1  
 
 
 

HELBURUAK 
 

 

Zein dira Oinarrizko Mailako 1. kurtsoko helburuak?  
Oinarrizko Mailaren 1. kurtsoaren amaieran, honako gaitasun hauek izango 

dituzte ikasleek: 

 
o Eguneroko  gaiei  edo  gai  pertsonalei  buruz  oso  elkarrizketa  laburrak  

(agurrak, aurkezpenak, eskerrona eta barkamena), argibide eta oharpen errazak 
ulertu. 

o Oinarrizko eginkizunetan esaten den funtsezkoena ulertu: erosketak egin, 
ikastaro batean edo hotel batean izena eman. 

o Iragarki eta mezu laburretako funtsezkoena hauteman. 
 

o Oharrak, mezu pertsonal laburrak (SMS, mezu elektronikoak, postalak) eta 
iragarkiak (esaterako,”Salgai dago”) ulertu. 

o Ohiko hiztegia duten testu laburretatik informazio orokorra eta espezifikoa ulertu 
eta bereizi. 

o Fitxak eta inprimakiak osatzeko jarraibide oso oinarrizkoak ulertu. 

o Leku publikoetako oinarrizko informazio, jarraibide eta ohar labur eta ohikoak ulertu 
(kaleko, dendetako, jatetxeetako eta garraiobideetako kartelak). 

 
o Kortesiako  ohiko  formulak  erabili  (agurtu,  aurkeztu,  eskerrak  eman,  

barkamena eskatu, pertsonenganako interesa erakutsi). 
o Ohiko gauzak eta mesedeak eskatu eta eskaini. 
o Informazio pertsonala eman eta eskatu (nazionalitatea, non bizi den, 

jarduerak, interesak, familia, lagunak, eguraldia, etab.) 
o Pertsona, leku, jarduera eta interesen aurkezpen eta deskribapen errazak egin. 

 
o Eguneroko  jarduerekin  zerikusia  daukaten  informazio,  jarraibide  eta  ohar  

oso oinarrizkoak idatzi (esaterako, “Etxe bila nabil”). 
o Ereduetatik abiatuta korrespondentzia pertsonal oso sinplea (postalak) idatzi. 
o Gai  ezagunei  buruzko  testu  laburrak  idatzi  esaldi  laburrak  oinarrizko  

lokailuez elkartuz “eta, edo, baina, -lako”. 
 
 

EDUKIAK 
 

 

 

Zer funtzio ikasi behar dituzte? 
 

Helburu horiek lortzeko, honako hizkuntza-funtzio hauek ikasiko dituzte: 
 

1. Informazio orokorra ematen eta eskatzen: 

o Izenari, adinari, abizenei,  egoera  zibilari,  naziotasunari,  lanbideari,  telefono 
zenbakiari, helbideari, posta elektronikoari eta bestelakoei buruzko informazioa eman 
eta eskatu. 

o Zerbait norena den galdetu eta esan. 
o Pertsonak, aldarteak eta egoera fisikoak modu sinplean deskribatu. 
o Ohiko ekintzak edo egungoak aipatu. 
o Hizketan ari garen unean gertatzen diren ekintzei buruz hitz egin. 
o Pertsonak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta bertako bulegoak), egoerak eta 



 

ekintzak deskribatu. 
o Lekuan aurkitu eta kokatu (gelako, etxeko, hiriko objektuak). 
o Zerbait edo norbait gertu edo urrun dagoen adierazi. 

o Iraganeko gertakari bat kontatu eta hari buruz galdetu. 
o Azalpenetan gertaerak zenbatu. 
o Definitu. 
o Gertaera baten berri ez duela edo baduela adierazi. 
o Iragarpenak egin eta gauzen berri eman. 
o Asmoei eta burubideei buruz hitz egin. 
o Proposamenak egin (asmoak eta promesak). 
o Denbora sekuentziak adierazi. 

o Hitza eskatu eta eman, solaskidearen jarduna eten, hitz egiteari utzi, etab. 
 

2. Jarrerak eta iritziak azaltzen eta besteenak baloratzen: 

o Gustuei buruz informazioa eman eta eskatu. 
o Zerbait dakigula edo ez dakigula adierazi. 
o Egoera fisikoari eta osasunari buruzko informazioa  eman eta eskatu: hotza  edo 

beroa, logura, gosea edo egarria, zaporea, ongizatea edo ezinegona. 
o Barkamena eskatu eta barkatu. 
o Zalantza adierazi. 
o Interesa edo interes eza adierazi. 
o Lehentasunak azaldu. 
o Desio bat adierazi. 
o Aldarteari  eta  egoera  horien  ondorioei  buruzko  informazioa  eman  eta  eskatu: 

gogaitasuna, gogobetetasuna edo gogobetetasun eza, miresmena, interesa, estimua, 
poza, etab. 

 
3. Konbentzitzen: 

o Laguntza eskatu eta eskaini. 
o Ikasgelako jarduerari buruzko aginduak eman. 
o Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo uko egin. 
o Laguntza eskatu eta eskaini, onartu eta uko egin. 
o Argibideak eman eta eskatu (helbideak, leku batera nola iritsi). 
o Lankidetza eskatu. 
o Mezuak errepikatzeko eskatu edo mantsoago hitz egiteko eskatu. 
o Hitz edo esapideen esanahia edo itzulpena galdetu edo eman. 
o Ulertu ez diren hitz edo izen bereziak letraka esateko eskatu. 
o Ahotsari buruzko zehaztasunak eskatu: ozenago hitz egiteko, baxuago hitz egiteko, 

etab. 
o Zerbait egiteko asmoari, borondateari edo erabakiari buruzko informazioa eman eta 

eskatu. 

o Betebehar pertsonala adierazi. 
o Laguntza eskatu. 
o Debekuak adierazi. 
o Hitzordua lotu, norbaitekin lotu. 

 
4. Sozializatzen: 
o Agurtu, agurrei erantzun eta adio egin. 
o Nork bere burua aurkeztu, aurkezpenak egin eta aurkezpenei erantzun. 
o Norbaiti buruzko informazioa eskatu eta eman.  
o Eskerrak eman eta eskerrak jasotzean erantzun. 
o Zoriondu eta zorionei erantzun. 
o Arreta bereganatu. 
o Ongietorria eman. 
o Oinarrizko mezuak errepikatu. 
o Ulertu dela edo komunikazioari eusten zaiola adierazi. 
o Informazioa jaso edo kontakizunen bat entzundakoan interesa, harridura, poza, pena 

etab. adieraziz erantzun. 

o Mezuak ulertu direla egiaztatu. 
 

Nolako testuak irakurriko dituzte? 



 

 
o Gutun pertsonalak. 

o Gutun formalak. 
o Aginduak eta jarraibideak: errezetak, jarraibideak, lekuren bat aurkitzeko argibideak. 
o Mezuak. 
o Mezu elektronikoak. 
o Curriculum vitaeak. 
o Iragarkiak eta oharrak. 
o Ordutegiak eta egutegiak. 
o Informazio kartelak, erregulazioak. 
o Menuak eta kartak. 
o Planoak eta kale-mapak. 
o Inprimakiak eta galdetegiak. 
o Propaganda, iragarki liburuxkak. 
o Aldizkari eta egunkarietako artikulu errazak. 
o Komikiak eta binetak. 
o Horoskopoak. 
o Turismo-, bidaia- eta aisialdi-gidak. 
o Publizitate testuak. 
o Webguneak. 
o Iraganeko eta egungo jardueren kontakizuna. 

o Egokitutako eleberriak. 
 

Nolako testuak entzungo dituzte? 
 
o Lagunarteko elkarrizketak lagunekin, familiako kideekin, ikaskideekin. 
o Elkarrizketak banketxe, denda, agentzia eta bestelakoetan. 
o Telefonozko elkarrizketak. 
o Erantzungailu automatikoko mezuak. 
o Laneko elkarrizketak. 
o Irrati eta telebistako informazioa. 
o Iragarki publikoak eta publizitate-iragarkiak. 
o Albiste laburrak. 

o Eguraldi iragarpenak. 

 

Nolako testuak idatziko dituzte? 
 
o Gutun pertsonalak. 
o Gutun formalak. 

o Mezuak. 

o Mezu elektronikoak. 
o Curriculum vitaeak. 
o Iragarkiak eta oharrak. 
o Informazio kartelak, erregulazioak. 
o Inprimakiak eta galdetegiak. 

o Iraganeko eta egungo jardueren kontakizuna. 

 
Zer gai landuko dituzte? 
 

 
o Nork bere burua identifikatzeko 
o Etxebizitza, etxea, hiria eta 
ingurua o Eguneroko bizimoduko 
jarduerak. o Denbora librea eta 
aisialdia. 
o Bidaiak. 
o Giza eta gizarte-harremanak. 
o Osasuna eta zainketa 
fisikoa. o Heziketa. 
o Erosketak eta merkataritza-jarduerak 



 

o Elikadura. 
o Ondasunak eta zerbitzuak. 
o Hizkuntza eta komunikazioa. 
o Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena. 
o Zientzia eta teknologia. 

 

Zer lexiko ikasiko dute? 
 

Nork bere burua identifikatzeko: 

o Pertsonen  izaerarekin,  trebeziekin  eta  deskribapen  fisikoarekin  zerikusia  duen 
oinarrizko lexikoa. 

o Janzkerarekin eta osagarriekin zerikusia duen lexikoa. 
 

Etxebizitza, etxea eta ingurua: 

o Etxebizitza: motak, kokapena, atalak eta banaketa. 
o Altzariak, objektuak eta tresnak. 
o Hiria: kokapena, atalak, kaleak, eraikinak, berdeguneak eta monumentuak. 

o Ikasten ari garen hizkuntzaren herrialdearen edo herrialdeen lurralde-banaketa. 
 

Eguneroko bizimoduko jarduerak: 

o Denbora-tarteei  buruzko  lexikoa:  urteak,  hilabeteak,  asteak,  egunak,  egunaren 
atalak eta ordua. 

o Etxeko, laneko edo ikastetxeko jarduerekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa. 
 

Denbora librea eta aisialdia: 

o Jarduerekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa: kirola, kultura-jarduerak… 

o Aisialdirako lekuak: antzokia, museoa, hondartza… 
 

Bidaiak: 

o Garraiobideak. 

o Herrialdeen izenak. 
 

Giza eta gizarte-harremanak: 

o Familiako kideekin zerikusia duen lexikoa. 
o Laguntasunarekin, sentimenduekin, maitasunarekin zerikusia duen lexikoa. 

o Lan-munduarekin zerikusia duen lexikoa. 
 

Osasuna eta zainketa fisikoa: 
 

o Gorputzeko atalak. 
o Sintomak eta gaixotasunak. 

o Osasun-munduarekin zerikusia duen lexikoa. 
 
Heziketa: 

o Gelako jarduerekin eta ikasmaterialarekin zerikusia duen lexikoa. 
 
Erosketak eta merkataritza jarduerak: 

o Zeregin pertsonaletarako objektu ohikoenen izenak. 
o Merkataritzaguneak. 

o Prezioa, txanponak, ordaintzeko bideak… 
 
Elikadura: 

o Elikagaiekin eta ontziekin zerikusia duen lexikoa. 
o Janariarekin zerikusia duten tresnen izenak. 

o Kopuruak, pisuak eta neurriak. 
 
Ondasunak eta zerbitzuak: 

o Zerbitzu pribatuak eta publikoak: bankuak, posta… 
 

Hizkuntza eta komunikazioa: 

o Hizkuntzak ikasteko prozesuarekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa. 
o Munduko hizkuntzak. 



 

 
Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena: 

o Geografia elementuak. 
 
Zientzia eta teknologia: 
o Telefonoarekin zerikusia duen lexikoa. 
o Ordenagailuarekin, Internetekin eta bestelako komunikabideekin zerikusia duen 

oinarrizko lexikoa. 
 

 
Zer ikasiko dute portugalera hitz egiten den herrien kulturari 

buruz? 
 
Nork bere burua identifikatzeko: 

o Izen-abizen ohikoenak. 
o Abizen kopurua eta ordena. 

o Agurtzeko eta adio esateko keinuak. 
 
Etxebizitza, etxea eta ingurua: 

o Ohiko etxebizitza motak. 

o Oinarrizko geografia alderdiak. 
 
Eguneroko bizimoduko jarduerak: 

o Puntualtasuna. 

o Gizarte-elementuak. 
 
Denbora librea eta aisialdia: 

o Denbora libreko eta aisialdiko jarduera ohikoenak. 

o Ospakizun eta zeremonia esanguratsuenak. 
 

 
Giza eta gizarte-harremanak: 

o Familia-bizitzako erabilerak eta ohiturak. 

o Familia-egitura. 
 
Erosketak eta merkataritza jarduerak: 

o Kontsumo-ohiturak. 
 
Elikadura: 

o Gastronomia- eta elikadura-ohiturak. 

o Jai jakinetarako janari tipikoak. 
 
Ondasunak eta zerbitzuak: 

o Denden, banketxeen eta bestelakoen ordutegiak. 
 
Zientzia eta teknologia: 

o Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien eragina. 

 
Zer gramatika-egitura ikasiko dituzte? 

 
Fonologia,   ortografia   eta   gramatika   arloko   gaitasun   linguistikoak   komunikatzen 

laguntzeko bideak dira eta ariketetan erabiliz ikasten dira. 

 
Testuak  ulertzeko  eta  sortzeko  –ahozko  nahiz  idatzizko  diskurtso-sekuentzia  oro– 

testuen ezaugarriak aztertuko dituzte: 

 
o Egokitasuna. 
Komunikazio-asmoa. 
Testuingurua eta egoera. 
Hizkuntza-erregistroa eta maila. 

 



 

o Testu-koherentzia. 

Edukiaren egituraketa. 
Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
Lexikoa aukeratua eta hizkuntza-funtzioak. 

 
o Testu-kohesioa. 

Prosodia eta ortografia elementuak (intonazioa eta puntuazioa). 
Errepikatzeko baliabideak (izenordainak, izenen elipsia, sinonimia, eremu 
semantikoak…). Diskurtso-antolatzaileak: 

□ Leku-antolatzaileak (kokatzeko). 
□ Denbora-antolatzaileak (ondoz ondoko ekintzak adierazteko). 
□ Perpaus koordinatuen eta mendekoen arteko testu-antolatzaileak edo lokailuak. 
□ Perpausen   eta   paragrafoen   arteko   lotura   eta   harreman   logikoko   testu- 

antolatzaileak edo lokailuak. 
□ Ahozko diskurtsoari eusteko antolatzaileak. 

 

 
Ikasi  nahi  den  hizkuntzan  komunikatzeko,  honako  gramatika-egitura  hauek  erabiltzen 

ikasiko dute: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OINARRIZKO MAILA 1 (A1) 
 
GRAMATIKA 
Perpausa 

 

- Perpaus bakuna. 

- Perpaus motak, osagaiak eta osagaien kokapena. 
- Adierazpen-perpausak: baiezkoa eta ezezkoa. 
- Galde-perpausak. 

- Adierazpen-perpausa gadera-markekin. 
- O que é que. 
- Egiaztatzeko galde-perpausak. 

- Harridurazko perpausak: bokatiboak, interjekzioak eta harridura-formulak. 
- Aginte-perpausak. 

- (Ezezkoa +) Aditza hasierako posizioan. 
- Komunztadura fenomenoak. 

 
• Perpaus elkartuak. 
- Harreman logikoen adierazpena. 

- Juntagailua: e, nem. 
- Disjuntzioa: ou. 
- Aurkaritza: mas. 
- Konparazioa: táo/tanto como, menos (do) que, mais (do) que. 
- Kausa: porque. 
- Helburua: para. 

 

 
Izenak eta adjektiboak. 

• Izenordaina. 
- Motak: komunak eta propioak; zenbagarriak eta zenbakaitzak. 
- Generoa. 

- Aurkaritzakoa: arau orokorra eta beste kasu batzuk. 
- Aurkaritzarik gabekoa. 

- Numeroa: arau orokorra eta beste kasu batzuk. 
 
• Adjektiboa. 
- Motak. 
- Generoa. 

- Aurkaritzakoa: arau orokorra eta beste kasu batzuk. 
- Aurkaritzarik gabekoa. 

- Numeroa: arau orokorra eta beste kasu batzuk. 
 
• Adjektiboen mailaketa. 
- Maila: positiboa, konparaziozkoa (nagusitasuna, berdintasuna eta gutxiagotasuna) eta 
superlatiboa (absolutua eta erlatiboa). 

 
 
Determinatzaileak. 

• Artikuluak. 

- Zehaztuak eta zehaztugabeak. 
- Konbinazioak preposizioekin. 

 
• Erakusleak. 

- Aldakorrak eta aldagaitzak. 
- Konbinazioak preposizioekin. 
- Erakusleak eta adberbioak (aqui, aí, ali). 

 
• Edutezkoak. 



 

- Edukitzaile batentzat edo askorentzat. 
 

 
 
 

• Zehaztugabeak. 

- Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
• Zenbatzaileak. 

- Zenbatzaileak (kardinalak eta ordinalak). 

 
• Harridurazkoak. 

- Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
• Galdetzaileak. 

- Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
• Erlatiboak. 
- Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
 
Izenordainak 

 
• Pertsona izenordainak. 

- Pertsonarenak: tonikoak eta atonoak. 
- Trataera-moduak. 
- Bihurkariak. 
- Konbinazioak preposizioekin. 
- Izernordaina kokatzeko oinarrizko arauak. 

 

 
Aditzak 

 
• Denbora. 
- Orainaldia adierazi: indikatiboko orainaldia. Aditz erregularrak eta aditz irregular eta 
bihurkari  nagusiak.-  Iragana  adierazi:  indikatiboko  lehenaldi  burutugabea  /  lehenaldi 
burutu bakuna. Aditz erregularrak eta aditz irregular eta bihurkari nagusiak. 
- Etorkizuna adierazi: indikatiboko orainaldia; orainaldiaren geroaldia. Aditz erregularrak 
eta aditz irregular eta bihurkari nagusiak. Ir + infinitiboa; haver-de + infinitiboa. 

 
• Aspektua. 

- Kontraste   iraunkorra/ohikoa:   indikatiboko   burutugabea;   estar   a   +   infinitiboa   / 
indikatiboko orainaldia. 
- Kontraste abiakaria/amaierazkoa: comecar a / lehenaldi burutugabe bakuna; acabar de; 
virde. 

 
• Modalitatea. 
- Faktualtasuna: indikatiboa. 
- Beharra: precisar de / necessitar de + infinitiboa. 
- Betebeharra: ter de / que, dever + infinitiboa. 
- Gaitasuna: poder / ser capaz de, saber + infinitiboa. 
- Baimena: poder + infinitiboa. 
- Aukera: poder, dever + infinitiboa. 

- Probabilitatea: dever + infinitiboa. 

- Debekua: agintera negatibo formala eta informala. 
- Asmoa, borondatea, nahia: querer / ter que / pensar + infinitiboa. 

 

 
Adberbioak 

• Motak: denborazkoak, toki-adberbioak, moduzkoak, kantitatezkoak, baiezko eta ezezko 
adberbioak, zalantzazkoak, kanpo edo barne uztekoak, aginduzkoak edo galderazkoak). 



 

• Maila: positiboa, konparatiboa eta superlatiboa. 
 
 
 

Preposizioak 

• Preposizioak: bakunak; preposizioak + artikuluak (crasis/contractos). 

• Preposizio-lokuzioak. 
 

 
 
 

FONOLOGIA ETA ORTOGRAFIA 
 
• Bokalen soinuak eta fonemak. 
- Bokalen sistema. 

- Ahozko bokalak: tonikoa /atonoak; irekiak  / itxiak; diptongoak, triptongoak  eta 
hiatoak. 
- Bokal sudurkariak: tonikoak/ atonoak; diptongoak eta triptongoak. 

 
• Bokal eta kontsonanteen soinuak eta fonemak. 

 
• Prozesu fonologikoak. 

- Modu laburtuak: preposizioa + artikulua/erakuslea. 
- Asimiliazioa: gorketa/ahostuntzea, sudurkaritzea. 

 
• Bakartutako elementuen azentua. 

 
• Idazkera-sistema: alfabetoa. 

 
• Fonema eta soinuen adierazpen grafikoa. 

- Baliokidetzak. 

- Digrafoak: cc, ch, lh, nh, rr, ss. 

 
• Karaktereak modu askotan erabili. 

- Letra larriak eta letra xeheak. 

 
• -Ortografia-zeinuak. 
- Azentua (zorrotza, kamutsa eta zirkunflexua), azentu-marka sudurkaria, c hautsia, 
apostrofea, gidoia... 

 

• Puntuazioa. 
 
• Hitzen zatiketa lerroaren amaieran. 

 
• Silaba-egitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


