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Gutuna

IDAZLAN LABURRA
Gutuna.

Ikasketa-bidaia Londresera

Egoera: Batxilergoko 1. mailako ikasle taldea zarete eta ikasketa-bidaia egin nahi
duzue Londresera. Bidaia antolatzen hasi bezain laster, laguntza beharko duzuela
konturatu zarete: atzerrira hegazkinez joateko baimenak beharko dituzue, dirua
biltzeko hainbat ekitaldi antolatu, Londresi buruzko informazioa jaso…
Horregatik, zuen asmoen berri emateko
ikasketaburuari idaztea pentsatu duzue.






eta

laguntza

eskatzeko,

Nork: zeuk gelako arduraduna zarelako .
Nori: institutuko ikasketaburuari.
Zer: azaldu ze asmo duzuen, adierazi zehaz zer behar duzuen eta
bidaiaren antolakunzan lagunzeko eskatu.
Nola: posta elektronikoz.
Hiz kopurua: gutxienez,
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hiz.

(Hemendik abiatuta, 150 hitz gutxienez)
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Ikasketa-bidaia Londresera

AUKERATUTAKO GAIA

150 hitz gutxienez
Aztertzailearentzat

Aztertzailearentzat

Gasteizen, 2018ko urriaren 18a

)

)
Ikasketaburu hori:

[Zer moduz zaude?[Espero dut kurtso hasierako arazoak konpondu dituzula eta
[

Des./Best.

Koher./ Egok.

[

martxan gaudela. Batxilergoko 1.E mailako ikaslea naiz, Esther hain zuzen ere,
eta maiatzean egingo dugun ikasketa-bidaiari buruz hitz egiteko idazten dizut.

[Hasteko, familiek Londresera joatea erabaki dute,[eta gure taldea 32 ikaslez

Punt.

[

osatuta dagoenez diru asko biltzeko asmoa daukagu ikasleek diru gehiegi ez
ordaintzeko. Maitzaren lehen astean bidaiatuko dugu eta 7 egun pasatuko
ditugu. Londres bisitatzeaz gain, Oxford Cambridge and Norwich ere bisitatuko
ditugu autobusez. Presupuesto batzuk aztertu eta gero, badakigu pertsona
bakoitzak 475 euro ordainduko duela, eta denon artean hitz eginda proposamen
asko dauzkagu zuretzat.

[

Ort./Dek.

Sint./Koh.

Lehenik eta behin, eguberriko festa antolatzea gustatuko litzaiguke. Han, hiru
elikagai betetaz saski zozketatuko ditugu. Baina, horretarako zure laguntza
behar dugu boletoak inprimatzeko zein irakasleen artean banatzeko haien
gelatan saltzeko.

[

[

Lex.

Punt.

Ez hori bakarrik, urtean zehar ikasleek atsedenetan bokatak saldu nahi dituzte
eta zure baimena behar dugu hori egiteko. Ekitaldi horiekin diru mordoa
bilduko dugulakoan gaude.

Ad. Konm.

[Kontuan hartuko duzulakoan nire proposamenak, agurtzen zaitut.
Esther Navarro

Koher.

Batxilergoko 1E mailako irakaslea.
201 hitz

[

Punt.

Bukatzeko, Mikelek, DBHko ingelesa irakaslea, eta biok Londresi buruzko
informazioa jasoko dugu eta aurkezpen interesgarri bat bidaliko diegu gurasoei.
Baina, zuk atzerrira joateko baimenak bidali behar die haiei.

Dek.

Ad. Lag.
H. Ord.

Gutuna: Ikasketa-bidaia Londresera 2

Edukia: Informazioa ematen du, eta eskatzen du. Hala ere, baliabide
falta handia du, eta ez da gai eginkizun hori modu egokian gauzatzeko.
Ideia azalekoak adierazi ditu.

Laburra 2
Kalifikazioa:

3,5

+: 1, 2

Moldea: Hasieratik huts egiten du erabili beharreko erregistroan, nahiz
eta sarrera eman egin zaien. Ikasketaburuari zuzentzen zaion arren,
badirudi lagunarteko testua idatzi duela. Hortaz, esan daiteke
egokitasunean huts nabarmenak egin dituela. Puntuazio nahiko
desegokiak ere ez dio batere laguntzen ulergarritasunean.

-: 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 16, 17, 20
Zuzentasuna: Akats larriak maila gramatikalean, nahiz eta luzean baino
hobeto aritu den. Esate baterako, 3. paragrafoa ia ulertezina da, daukan
baliabide eskasiak eraginda.
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