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1. SARRERA 

Honako programazio hau EAEko Hizkuntza Eskola Ofizialen Oinarrizko Mailako curriculumean oinarrituta dago eta 

aldi berean jaso egiten ditu Erreferentzi Marko Europar Bateratuaren ekarpenak eta bere egiten du ikasketaren 

ikuspegi komunikatiboa.  

Hori kontuan hartuz, ikaslearengan eta beronek ikasteko eta komunikatzeko dituen beharretan zentratuta dagoen 

irakaskuntza ahalbidetzen da eta bere hurrengo trebetasunak: Ahozkoaren ulermena, Idatziaren ulermena, 

Mintzamena eta Idazketa bultzatzen den ikasketan oinarrituta. 

Oraingo ikasturtean hurrengo ikaskuntza-mailak emango dira: Oinarrizko Maila. Maila bakoitza bina urratsez osatuta 

dago. 

 

1. Urratsa ( A1 ) 

• Oinarrizko Maila  

 2. Urratsa ( A2 ) (A2 EMEB * ) Agiria 

*EMEB: Erreferentzi Marko Europar Bateratua. 

 

Ikasle ofizialek matrikulatuta dauden mailako azterketa egingo dute. Maila batetik bestera pasatzeko ezinbestekoa 

izango dute azterketa gainditzea. Behin A1ri dagokion azterketa gaindituta, A2ra pasatuko dira Oinarrizko Mailako 

Agiria jasotzeko. 

 

 

2. METODOLOGIA 

Ekintzara zuzenduriko enfokea 

Ikasleak arrazoi eta beharrizan ezberdinak direla eta matrikulatzen dira HEn. Dena dela, gehienek ikasteko 

aukeratutako hizkuntza hori erabili egin nahi dute eta berorrekin komunikatzea dute helburu. 

Ikaskuntzaren teoriak eta ikasgelako praktikek diotenez, eginez ikasten da ondoen. Honek esan nahi du hizkuntza 

bat ikasteko entzun, irakurri eta idatzi egin behar dela. Hau da, hizkuntzak eginez ikasten dira. 

Kontua ez da hizkuntzaren inguruko edukiak azaldu eta ikastea, berori (egiturak, lexikoa…) erabiltzea baino. 

Hizkuntzaren erabilera bultzatu gura da: erregistroa eta gorputz adierazpena bezalako gaitasun pragmatikoak 

kontuan hartu testuinguru jakin batean, asmo ezagun batekin eta berbalagunarekin. 

Metodo honen ondorioz ikasleak ikasgelako zereginak, ikasten ari den hizkuntzan, bideratzeko aukera izango du. 

Gai bat hartuta, berorren inguruko gizarte eta kultura ezaguerarekin batera komunikazio-estrategiak, lexikoa eta 

egitura gramatikalak lantzen dituzten jarduerak prestatzen dira. 

Esate baterako: 

Unitate didaktiko baten gaia “Janaria” bada, xede hizkuntzako herrialdeko errezetak (interneten esaterako) irakurriz 

hiztegia ikasten da. Jarduera hori hobeto lantzeko aurretiaz ama hizkuntzan dauden mota horretako testuen 

ezaugarrien berri izaten da (estrategia). 

Hiztegi hau buruz ikasten da eta erabili egiten du bakoitzak bere errezetetan, sukaldaritzazaleen fororen batean 

argitaratzeko. 
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Jaioterriko supermerkatuetako prezioak herrialde berrian daudenekin alderatzen dira (interneteko web orri batean 

sartuta). Honela, testuinguru horretan konparazioaren egitura gramatikalak aztertu, praktikatu eta ikasi egiten dira, 

behar direnean erabili ahal izateko. 

 

Nola jokatu behar dute ikasleak eta irakasleak klasean? 

Honelako atazak erabiliz gero, ikaslea bera izango da ikasgelako protagonista nagusia. Ikasleak berak hartzen 

du parte: beste batzuekin batera hitz egiten du, irakurri egiten du, entzun eta idatzi egiten du. Hau da, ikaskuntza–

prozesuaren oinarrizko pieza da. 

Irakasleak, prozesu horren moderatzailea eta tutorea denez, bideak erraztu egin behar ditu. Oso garrantzitsua 

da irakasleak ikasleen motibazioa piztea. Era berean, ikasgelan ikaslea ikasten ari den hizkuntzan jardutea bultzatu 

behar du. Horretarako ezinbestekoa da ikasgela leku atsegina izatea ikaslearen eginbeharretarako. 

Honekin batera, ikaslea klasean parte hartzeko prest egotea eta gainerako ikaskuntza-prozesuan gogotsu aritzea 

guztiz beharrezkoa da. 

Ikasleak bere interesak eta galderak azaltzen baditu, irakaslea kontuan izaten ahaleginduko da eta horrekin lotutako 

plangintza bideratuko du. 

 

Testuak 

Gelan benetako komunikazioa sortuko bada xede-hizkuntzan (adibidez, zelan ikasten den pentsatuz edo gairen bati 

buruzko iritziak emanez edo arazoren bat konpontzeko informazioa bilduz edo eskolako zuzendaritzakoei 

proposamenen bat idatziz…), argi dago bertan irakurri, entzun edo egiten diren testuek benetakoak izan behar 

dutena (Oinarrizko Mailan ez oso erraztuak), horiexek izango direlako gelan egongo den benetako bizimoduaren isla. 

(ikus A1: Nolako testuak irakurtzen, entzuten eta idazten dira?) 

 

Komunikazio-estrategiak 

Irakurri, entzun, berba egin eta idazteko, edo komunikatu eta bitarteko egiteko hiztegia eta egiturak erabiltzen dira, 

baina horrezaz gainera komunikazio-estrategiak ere erabiltzen dira ondo eta argi komunikatzeko. Ama-hizkuntzan ia 

beti konturatu barik erabiltzen dira estrategiok, beraz, xede-hizkuntzan ere bultzatu egin behar dira.  

Adibidez: 

• Egunkaria irakurtzean, titularrak irakurrita eta argazkiak ikusita jakin daiteke zer dioen artikuluak. Dena ez da 

zehatz-mehatz irakurtzen, batzuetan gainetik eta beste batzuetan zerbaiten bila baino. Egunkaria edo web 

orriren bat beste hizkuntza baten irakurtzen denean ere ez da hitzez hitz ulertu behar, estrategia bera erabili 

behar da. 

• Tabernan, esaterako, ondokoak dioen guztia ulertu ez arren, arazo barik egin daiteke verba testuingurua 

ulertzen delako eta mimika eta keinuak egiten direlako. Xede-hizkuntzan ere baloratu egiten da teknika hau. 

• Berba egitean, askotan esamoldeak esaten dira berbetan hasteko edo zerbait azaldu nahi denean zelan 

deitzen den burura etorri ez eta esan ahal izateko. Xede-hizkuntzan ere horrelako esamoldeak erabilita 

hobeto komunikatzen da eta elkarrizketari berba-etorri handiagoa ematen zaio. 

Norberarena ez den hizkuntzan ere erabili eta bultzatu egin behar dira horrelako estrategiak, baina jakinda horrek 

ikasten laguntzen duela (ikus A1: Zein estrategia erabiltzen dira komunikazio-jarduerak burutzeko?) 

 

Nork bere kontura ikastea eta ikasteko estrategiak 

Hizkuntza bat ikastea aberasgarria da, baina denbora behar da; gainera ikasle bakoitzak bere esperientziak eta bere 

gaitasunak dauzka eta hortixik hasten da beste gaitasun batzuk hartzen eta aberasten. Ikasle guztiak ez dira maila 
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berean hasten eta bakoitzak bere erritmoan ikasten du. Hori dela eta, oso garrantzitsua da ikasleak jakitea berak 

zelan ikasten duen eta zer egin behar duen ikasteko, irakasleari eta klaseei hainbesteko garrantzia eman barik. 

Ikaslea konturatzen bada zein gaitasun eta zein gabezia dauzkan, eta zelan ikasi ikasten badu, autonomoagoa 

izango da eta hori Hizkuntza Eskolen kasuan derrigorrezkoa da gelan bertan ematen diren klase-orduak ez direlako 

nahikoa maila horretako helburuak lortzeko. Ikasteko estrategiak edukitzea ezinbestekoa da eta, beraz, klaseko 

jardueretako bat da. 

Nola zuzendu akatsak? 

Ikasleak, txarto esan arren, zerbait komunikatu nahi duen seinale dira akatsak. Jardunez ikasten da, beraz 

derrigorrez egin behar dira hutsak. Horiek zuzentzean ikasten da ondo egiten. Garrantzi handikoa da klasean 

ikasleari auto-zuzentzen laguntzea, batez ere komunikazioa oztopatzen duten akatsak zuzentzen. 

 

 

OINARRIZKO MAILA A1: HELBURUAK ETA EDUKIAK 

 

HELBURUAK 

Zein dira Oinarrizko mailako A1. kurtsoko helburuak? 
Oinarrizko Mailako 1. kurtsoaren amaieran, gaitasun hauek izango dituzte ikasleek: 

 

o Eguneroko gaiei edo gai pertsonalei buruz oso elkarrizketa laburrak (agurrak, aurkezpenak, 

eskerrona eta barkamena), argibide eta oharpen errazak 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. Vendesi) 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, aisia, 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, Cerco casa). 

o Ereduetatik abiatuta korrespondentzia pertsonal oso sinplea (postalak) idatzi. 

o Gai ezagunei buruzko testu laburrak idatzi esaldi laburrak oinarrizko lokailuez elkartuz “y, 

o, pero, porque”. 

 

EDUKIAK 

Helburu horiek lortzeko, hizkuntza-funtzio hauek ikasiko dituzte: 
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1. Informazio orokorra eman eta eskatzen: 

o Izenari, adinari, abizenei, egoera zibilari, naziotasunari, lanbideari, telefono zenbakiari, helbideari, posta 

elektronikoari eta bestelakoei buruzko informazioa eman eta eskatu. 

o Pertsonei buruzko informazioa eskatu eta eman (lanbideak, familia, trebeziak, gustuak, zaletasunak), baita 

ordutegi, data, otordu, leku (eskola eta bizilekua), jaki, edari eta bestelakoei buruz ere. 

o Zerbait norena den galdetu eta esan. 

o Pertsonak, aldarteak eta egoera fisikoak modu sinplean deskribatu. 

o Ohiko ekintzak edo egungoak aipatu. 

o Pertsonak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta eraikinetako bulegoak), egoerak eta ekintzak 

deskribatu. 

o Eguraldiari buruz hitz egin. 

o Gauzak lekuan mugatu eta kokatu (objektuak ikasgelan, etxean, hirian). 

o Zerbait edo norbait gertu edo urrun dagoen adierazi. 

o Iraganeko gertakari bat kontatu eta hari buruz galdetu. 

o Esandakoa zuzendu, atzera egin, zalantza adierazi. 

o Azalpenetan gertaerak zenbatu. 

o Laburtu (pelikulak, liburuak...). 

o Definitu. 

o Gertaera baten berri ez duela edo baduela adierazi. 

o Denbora sekuentziak adierazi. 

 

 

2. Jarrerak eta iritziak azaltzen eta aztertzen: 

o Gustuei buruz informazioa eman eta eskatu. 

o Zerbaiten berri ez duela edo baduela 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 interesik eza erakutsi. 

o Adostasuna edo desadostasuna adierazi. 

o Proposamen edo ideia baten alde edo kontra azaldu. 

o Lehentasunen berri eman. 

o Aukeraketak egin. 

o Axolagabetasuna adierazi. 

o Harridura adierazi. 

o Pena adierazi. 

 

3. Konbentzitzen: 

o Laguntza eskatu eta eskaini. 

o Ikasgelako jarduerari buruzko aginduak eman. 

o Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo ukatu. 

o Laguntza eskaini eta eskatu, onartu eta ukatu. 

o Zerbait egitera bultzatu. 

o Argibideak eskatu eta eman (helbideak, lekuren batera iristeko). 

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 Laguntza eskatu. 

o Hitzorduak adostu, norbaitekin hitzordua lotu. 

o Telefono bidezko oinarrizko elkarrizketak eraman (komunikazioa hasi, norbaiten galdea egin, solaskideari 

itxaron dezan eskatu, entzuten edo ulertzen den adierazi, agurtu, etab.). 

o Solaskidea hizketan jarrai dezan bultzatu. 

 

 

4. Sozializatzen: 
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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 Norbait ohartarazi. 

o Ongietorria eman 

o Ulertu dela edo komunikazioari eusten zaiola adierazi. 

o Barkamena eskatu. 

 

 

Nolako testuak irakurriko dituzte? 
 

o Gutun pertsonalak. 

o Gutun formalak. 

o Aginduak eta jarraibideak: errezetak, jarraibideak, lekuren bat aurkitzeko argibideak. 

o Mezuak. 

o Posta elektronikoa. 

o Curriculum vitaeak. 

o Panelak eta oharrak. 

o Ordutegiak eta egutegiak. 

o Informazio-kartelak, araudiak. 

o Menuak eta kartak. 

o Planoak eta kale-izendegiak. 

o Formularioak eta galdetegiak. 

o Propaganda, publizitate-orriak. 

o Aldizkari eta egunkarietako artikulu errazak. 

o Komikiak, tebeoak eta biñetak. 

o Horoskopoak. 

o Turismoko, bidaietako, aisialdiko eta abarreko gidak. 

o Publizitateko testuak. 

o Web orriak. 

o Orainaldiko eta lehenaldiko gertaerei buruzko narrazioak eta deskribapenak. 

o Eleberriak (1. kurtsorako egokituak). 

 

 

Nolako testuak entzungo dituzte? 
 

o Lagunarteko elkarrizketak, lagunekin, senitartekoekin, adiskideekin. 

o Bankuetan, dendetan, agentzietan izan daitezkeen elkarrizketak. 

o Telefono bidezko elkarrizketak. 

o Erantzungailu automatikoko mezuak. 

o Laneko elkarrizketak. 

o Irrati eta telebistako informazioa. 

o Iragarki publikoak eta publizitatea. 

o Albiste laburrak. 

o Eguraldiaren iragarpenak. 

 

Nolako testuak idatziko dituzte? 
 

o Gutun pertsonalak. 
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o Gutun formalak. 

o Mezuak. 

o Posta elektronikoa. 

o Curriculum vitaeak. 

o Panelak eta oharrak. 

o Informazioko kartelak, araudiak. 

o Formularioak eta galdetegiak. 

o Orainaldiko eta lehenaldiko gertaerei buruzko narrazioak eta deskribapenak. 

 

Zer gai landuko dituzte? 
 

o Nork bere burua identifikatu. 

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 hiztegi ikasiko dute? 

Nork bere burua identifikatzeko: 

o Pertsonen izaerarekin, trebetasunekin eta deskribapen fisikoarekin zerikusia duen 

oinarrizko lexikoa. 

o Jantziekin eta osagarriekin zerikusia duen lexikoa. 

Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua: 

o Etxebizitza: motak, kokapena, atalak eta banaketa. 

o Hiria: kokapena, atalak, kaleak, eraikinak, berdeguneak eta monumentuak. 

Eguneroko bizimoduko jarduerak: 

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

ordua. 

o Etxeko, laneko edo ikastetxeetako jarduerekin zerikusia duen 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 eta nazionalitateen izenak. 

Giza eta gizarte harremanak: 

o Familia bateko kideekin zerikusia daukan lexikoa. 
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o Lan-munduarekin zerikusia daukan lexikoa. 

Hezkuntza: 

o Ikasgelako jarduerekin eta eskola-materialarekin zerikusia daukan lexikoa. 

Erosketak eta merkataritza-jarduerak: 

o Erabilera pertsonaleko ohiko gauzen izenak. 

o Saltegiak. 

o Prezioa, monetak, ordaintzeko moduak… 

Elikadura: 

o Elikagaiekin eta ontzi motekin zerikusia daukan lexikoa. 

o Janariarekin zerikusia daukaten tresnen izenak. 

Ondasunak eta zerbitzuak: 

o Zerbitzu pribatuak eta publikoak: bankuak, posta… 

Hizkuntza eta komunikazioa: 

o Hizkuntzaren ikaskuntzarekin zerikusia daukan oinarrizko lexikoa. 

o Munduko hizkuntzak. 

o Komunikabideak: telebista, irratia, eta abar. 

Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena: 

o Fenomeno atmosferikoak eta klimatikoak. 

Zientzia eta teknologia: 

o Telefonoarekin zerikusia daukan lexikoa. 

o Ordenagailuarekin, Internetekin eta bestelako komunikabideekin zerikusia daukan oinarrizko lexikoa. 

 

Zer ikasiko dute italiera hitz egiten den herrien kulturari buruz? 

Nork bere burua identifikatzeko: 

o Izen eta abizen ohikoenak. 

o Abizen kopurua eta ordena. 

o Agurtzeko keinuak. 

Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua: 

o Etxebizitza ohikoenak. 

o Oinarrizko ezaugarri geografikoak. 

Eguneroko bizimoduko jarduerak: 

o Lan-baldintzak eta enplegu-bilaketa. 

o Puntualtasuna. 

o Elementu sozialak. 

Denbora librea eta aisialdia: 

o Aisialdiko eta denbora libreko jarduera ohikoenak. 

o Erreferente artistiko eta kulturalak. 

o Ospakizun eta zeremonia adierazgarrienak. 
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Bidaiak: 

o Gizalegezko ohiturak: gidatzeko arauak, etab. 

o Jomuga turistiko ezagunenak. 

Giza eta gizarte harremanak: 

o Familia-bizimoduko ohiturak. 

o Familia-egitura. 

Hezkuntza: 

o Eskola-sistema. 

Erosketak eta merkataritza-jarduerak: 

o Kontsumo-ohiturak. 

Elikadura: 

o Gastronomia eta elikadura-ohiturak. 

o Hainbat jaitarako ohiko janariak. 

Ondasunak eta zerbitzuak: 

o Denden, banketxeen, eta abarren ordutegiak. 

Zientzia eta teknologia: 

o Informazio eta komunikazio teknologia berrien presentzia. 

 

 

Nolako atazak egin behar dituzte? 

Denbora librea eta aisialdia: 

o Urtebetetze-jai bat antolatuko dute, eta horretarako eguna eta tokia zehaztuko dituzte, gonbidapenak egingo 

dituzte, Bilbon italieraz hitz egiten duten dendetan erosketak egingo dituzte, jaia antolatzeko zereginak 

banatuko dituzte. 

Giza eta gizarte harremanak: 

o Denon artean Italiako Cervantes institutuetako zuzendariei zuzendutako aurkezpen-gutun bat egingo dute, 

hango HEOko ikasleekin eta Cervantes institutuan gaztelera ikasten duten ikasle italiarrekin banan-banako 

harremana lortzeko (Amici di penna). 

Elikadura: 

o Italiako Il golosone jaki tipikoak prestatzeko lehiaketa batean parte hartuko dute eta dastaketa egingo dute. 

 

 

Zer egitura gramatikal ikasiko dituzte? 

Fonologiako, ortografiako eta gramatikako hizkuntza-gaitasunak komunikatzen laguntzeko bitartekoa dira, eta haien 

erabilera barne hartzen duten zereginen bitartez barneratzen dira. 

Testuak –testua ahozko nahiz idatzizko diskurtso-sekuentzia oso bat da– ulertzeko eta sortzeko, testuaren 

ezaugarriak aztertu behar dira: 

 Egokitzapena. 

Komunikazio-asmoa. 
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Testuingurua eta kokapena. 

Hizkuntzaren erregistroa eta maila. 

 Testuaren koherentzia. 

Edukiaren egituraketa. 

Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 

Hautaketa lexikoa eta hizkuntzaren funtzioak. 

 Testuaren kohesioa. 

Elementu prosodikoak eta ortografikoak (intonazioa eta puntuazioa). 

Baliabideak (izenordainak, izenen elipsiak, sinonimoak, eremu semantikoak…) 

 Diskurtsoaren markagailuak: 

Espazio-markagailuak (kokapenekoak). 

Denbora-markagailuak (ekintza jarraituak adierazteko). 

Perpaus koordinatuen eta menpekoen arteko testu-markagailuak edo lokailuak. 

Perpausen edo paragrafoen arteko loturazko edo erlazio logikozko testu-markagailu edo lokailuak. 

Ahozko diskurtsoari eusteko markagailuak. 

 

Xede hizkuntzan komunikatu ahal izateko, honako egitura gramatikal hauek ikasiko dituzte. 

 

OINARRIZKO MAILAKO A1 

 

 Perpaus bakuna 

 

o perpausaren ordena logikoa eta ordena subjektiboa. 

o perpausaren osagaiak (objektu zuzena: gaztelaniazko eta italierazko egituren arteko aldea). 

o bai/ez erantzuna duten galdera-perpausak eta chi, dove, quando... elementuez hasten direnak. 

o aditzik gabeko harridurazko perpausak. 

o aspektuzko aditzekin osatzen diren perpausen aurkezpena (cominciare a …, smettere di …). 

 

 Perpaus konposatua 

 

o perpaus koordinatuak honako elementu hauekin: e, o, ma, però. 

o menpeko kausalak eta denborazko esplizituak. 

o helburuzko menpeko inplizituak. 

 

 Izenak eta adjektiboak 

 

o genero eta zenbakiko morfemak. 

o artikuluaren, izenaren eta adjektiboaren arteko komunztadura. 

o kokapena eta forma apokopatuak. 
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 Determinatzaileak 

 

o artikulu determinatzaileak eta ez-determinatzaileak eta haien erabilera (lanbideen izenen aurrean, izen 

propioen aurrean, familia izanen aurrean...). 

o adjektibo determinatzaileak: edutezkoak, erakusleak, zenbakizko kardinalak eta ordinalak, zehaztugabe 

batzuk (poco, molto, tanto, qualche, troppo, abbastanza, altro). 

 

 

 Izenordainak 

 

o subjektu, objektu zuzen eta zeharkako objektu bihurkariaren funtzioa duten pertsonalak. 

o che izenordain erlatibo aldaezinaren erabilerak. 

o zehaztugabe batzuk (niente, nulla, nessuno, qualcosa). 

 

 Aditzak 

 

o indikatiboa: aditz erregular eta irregular ohikoenen orainaldiko morfologia eta erabilerak. 

o essere eta esserci aditzaren erabilerak; orainaldi jarraitua; moduzko batzuk. 

o iraganaldi burutuko morfologia eta denboraren erabilerak, laguntzailearen hautaketa; iraganeko 

partizipioaren forma erregular eta irregular ohikoenak; iraganeko partizipioaren eta objektu zuzeneko 

izenordain pertsonalen arteko komunztadura. 

o iragan burutugabearen morfologia eta oinarrizko erabileren aurkezpena. 

o baldintza: morfologia aurkeztu eta erabiltzen hasi. 

o agintera: berezitasun soziolinguistiko batzuen aurkezpena. 

 

 

 Adberbioak 

o baiezkoak, ezezkoak, eta denbora, modu, toki, kantitateko ohikoenak; non partikularen kokapena eta 

erabilera. 

 

 

 Lokailuak 

 

o preposizio propioak: sinpleak eta articolate eta improprie preposizioak. Mugimendua, tokia, denbora, 

pertenentzia… adierazteko oinarrizko erabilerak. 

o koordinazioko (e, ma, però) eta menpeko (perché, quando, mentre) juntagailu batzuk. 

 

 

 Diskurtsoaren antolaketa 

 

o puntuazioaren erabilera (gaztelaniak eta italierak erkide ez dituzten elementuak). 

o eguneroko komunikazioari loturiko diskurtsoaren antolakuntza elementu batzuk. 

 

 Fonetika eta ortografia: 

 

o italierako fonemak eta grafemak: nola ahoskatzen diren eta nola idazten diren. 

o atzerriko letren ahoskera eta ortografia. 

o gaztelaniaren eta italieraren arteko desberdintasunen arabera, oposizioan dauden fonemak. 

o kontsonante-fonema sinple eta bikoitzen oposizioa. 

o azentu tonikoa eta azentu grafikoa. 

o intonazioa: baiezkoak eta ezezko perpaus enuntziatiboak. Galderazko eta harridurazko perpausak. 

o silabetan nola zatikatzen den. 
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Nola ikasiko dute? 
 

Kurtso honetako helburua ikasleak hizkuntza eraginkortasunez erabiltzea da; beraz, ikasgelako eta auto-

ikaskuntzako jardueren oinarria ikaslea benetako komunikazio egoeretan jartzea eta hauei aurre egitea da, hau da, 

ulermena, sormena, elkarrekintza eta bitartekaritzako jarduerak. 

Ikasleak hizkuntza erabiltzeko gaitasuna garatzeko eta autonomiaz ikasteko, honako hau aplikatuko da: 

Ulermen-estrategiak 

o Norberaren ezagupenetan eta esperientzietan oinarrituta hipotesiak eratu, formatua eta irudiak kontuan 

hartuta. 

o Soinuak ezagutu eta dagozkien grafiekin identifikatu (edo alderantziz). 

o Ahozko mintzairaren ezaugarriak ezagutu (intonazioa, erritmoa, etenak, ahotsaren modulazioa), 

solaskidearen asmoa zein den ulertzeko. 

o Ahozko mintzairan hizkuntzaz gaindiko elementuak behatu eta ezagutu (keinuak, jarrerak...) 

o Hizkuntzaren berezko eduki eta arau kulturalak behatu eta ezagutu. 

o Ezagunak ez diren hitzak identifikatu honakoak erabiliz: norberaren ezagutzak, esaldiaren zentzu orokorra, 

egoera, testuingurua, beste hizkuntzen ezagutza, gramatika-gakoak edo lexiko-gakoak. 

o Estrategia pertsonalak erabili (hitz-gakoak idatzi edo azpimarratu, hitzen edo lokailuen zerrendak egin...). 

o Hitz ezezagunen esanahiaren gaineko hipotesiak egin ondoren hiztegia erabili. 

Adierazpen-estrategiak 

o Ereduetatik abiatuz soinuak, intonazio jarraibideak eta grafiak errepikatu. 

o Ikasitako hizkuntza-egiturak erabiliz ahozko eta idatzizko testuak sortu. 

o Orekatzeko estrategiak erabili, hala nola, parafraseatu, edota ama-hizkuntzako hitzak, hitz-betegarriak, 

sinonimoak, etab. erabili. 

o Mintzakideek emaniko zeinuen bidez arrakasta eta hutsegiteak aztertu eta auto-ebaluatu (huts egin gabeko 

errepikatzea, keinuak, ...), auto-zuzenketarako eta bere buruarengan konfidantza areagotzeko. 

 

Elkarrekintzarako estrategiak 

o Maiz erabiltzen diren esaldi estandarrak erabili (zoriondu, agurtu, adio esan, zortea opa izan...), ahoz zein 

idatziz. 

o Hobeto ulertu ahal izateko mintzakidearen jokabidea behatu eta arretaz zaindu. 

o Isiluneak edo komunikazio-hutsak saihesteko estrategia orekatzaileak erabili: laguntza eskatu, errepikatzeko 

edo argitzeko eskatu, ahozkoa ez den hizkuntza erabili, gaia aldatu, pentsatzeko astia hartzeko esamoldeak 

erabili... 

o Mezua ulertu dela baieztatu: mintzakideari zuzen dezala eskatu eta balizko gaizki-ulertuak argitu. 

 

Autoikasketarako estrategia 

o Baliabide pertsonalak (testu-liburua, norberaren hiztegia, oharrak, etab.), ikastetxean daudenak (liburutegia, 

baliabide-gela, etab.) edo bertatik kanpokoak (Internet) aurkitu eta eraginkortasunez erabili. 

o Hiztegia, gramatika, etab. ikasteko oinarrizko estrategiak aurkitu eta ikasi den hizkuntza bizkor eta sarritan 

erabili. 
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o Ikaskuntza errazteko estrategiak erabili: orekatzaileak (parafraseatu, mimika erabili, etab.), afektiboak 

(hutsegitearen aurrean norberaren buruarengan konfiantza eduki, ataza bat egiteko arriskua hartu) eta 

sozialak (ikaskideekin lan egin, jatorrizko hiztunekin hitz egin, etab.). 

o Ikasteko eta lanerako teknikak garatzeko estrategiak erabili: buruz ikasteko teknikak (erlazio mentalak, 

mapa mentalak... sortu), kognitiboak (aztertu, hausnartu, arrazoitu...) eta metakognitiboak (helburuak 

markatu, gertaera berriak eta iraganekoak lotu). 

o IKTen bidez komunikazio-egoeretan parte hartu (mugikorretako mezuak, txatak, posta elektronikoak...). 

o Hutsegite ohikoenak zein diren hauteman, zergatiak aztertu, eta hutsegitea ikasketa prozesuan ezinbesteko 

elementua dela barneratu. 

o Hutsegitea ikasketa prozesuan ezinbesteko elementua dela barneratu. 

o Hitzak eta esamoldeak definitu. 

 

TREBETASUN BAKOITZA EBALUATZEKO IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK 

 

OINARRIZKO MAILA - 1 

 IRAKURMENA 

Ikasleak ikastaldi honetako berariazko gaitasuna eskuratu duela joko da, honako hau egin ahal duenean: 

o Informazio-testu erraz eta laburren eta deskribapen errazen ideia orokorra ulertu, bereziki testua azaltzen 

lagunduko dioten irudiak badaude. 

o Oso testu labur eta errazak ulertu, ezagunak zaizkion hitzen eta oinarrizko esamoldeen laguntzaz eta, 

adibidez, testuaren pasarteak berriz irakurriz. 

o Jarraibide erraz eta laburrei segitu, bereziki irudiak badituzte. 

o Egunerokoari lotutako testu bateko (adibidez, iragarki bateko) hitz eta esamolde errazak ezagutu. 

o Mezu labur eta errazak ulertu, hala nola postal bat edo posta elektroniko bat. 

 

 ENTZUMENA 

Ikasleak ikastaldi honetako berariazko gaitasuna eskuratu duela joko da, honako hau egin ahal duenean: 

o Eguneroko beharrei lotutako ohiko esamoldeak ulertu, astiro eta argi esaten direnean eta behin baino 

gehiagotan esaten direnean. 

o Hizketaldi bat ulertu, astiro eta argi ahoskatuta badago eta esanahia barneratzeko etenaldi luzeak egiten 

badira. 

o Galderak eta jarraibideak segitu eta argibide labur eta errazei segitu. 

o Zenbakiak, salneurriak eta orduak ulertu. 

 

 IDAZMENA 

Ikasleak ikastaldi honetako berariazko gaitasuna eskuratu duela joko da, honako hau egin ahal duenean: 

o Isolatutako esamolde eta esaldiak idatzi. 

o Egunerokoari lotutako ohar errazak idatzi. 

o Postal edo posta elektroniko erraz eta laburra idatzi. 

o Inprimakiak datu pertsonalekin bete. 

o Bizilekua deskribatu. 
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 MINTZAMENA 

Ikasleak ikastaldi honetako berariazko gaitasuna eskuratu duela joko da, honako hau egin ahal duenean: 

o Bere burua aurkeztu eta pertsonei eta tokiei buruzko esaldi labur eta isolatuak erabiliz hitz egin. 

o Bere burua eta inguru hurbila deskribatu: lanbidea, familia, bizitokia. 

o Elkarrizketetan era errazean parte hartu, astiroago errepikatzea, beste modu batean esatea eta zuzenketak 

egitea badago. 

o Egunerokoari lotutako galdera errazak egin eta halakoei erantzun. 

 

DIBERTSITATEA KONTUAN HARTZEKO NEURRIAK 

Ikastetxean mota askotako ikasleak dauzkagu, besteak beste, ikasketadunak eta ikasketa handirik ez daukatenak, 

gazteak eta adinean gora doazenak, ikasteko denbora daukatenak eta ia denborarik ez daukatenak, gaitasun handia 

dutenak eta itzel kostatzen zaienak… eta denak hartzen dira kontuan, bakoitzak bere arazoak eta beharrak dauzka 

eta. 

Baina, bestalde, urritasunak dituztenak ditugu: 

o Mugitzeko urritasunen bat daukatenak, oztopo bako sarbideak dauzkate eskolan (arrapalak, igogailuak…). 

Ikasgelarako bidea egiteko atezainen laguntza izaten dute eta klasean jarduerak egiterakoan euren egoera 

kontuan hartzen da. 

o Arazo neurologikoak dituztenentzat, irakasleak ikaslearen arazoa kontuan hartuta prestatuko ditu materialak 

eta jarduerak. 

o Beste era bateko urritasunak dauzkaten ikasleei dagokienez, ( entzumen arazoak, ikusmen arazoak…), 

ikastetxeak ikasle horien trebakuntzarako kanpoko langile espezialisten laguntza eskatzen du eta eurekin 

batera egiten du lan. 

 

 

 

 

 

 

JARDUERA OSAGARRIAK 

 

o HITZALDIAK 

 

Kurtsoaren zehar, ikasleei jarduera batzuk eskaintzen dira. Hitzaldien edukiak eta datak eskolako web 

horrian zehaztuko dira. 

 

o HIZKUNTZA TAILLERAK 

 

Kurtsoan zehar, hizkuntza taillerak proposatuko dira; idazmen kreatiboa, teatroa, etabar. 

 

 

 

o LEHIAKETAK 

 

Kurtsoan zehar, lehiaketa ezberdinak proposatuko dira mailaren arabera: lehiaketa fotografikoak, 

literarioak eta gastronomikoak egon daitezke. 

 

 

SITOGRAFIA 
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Eskolako web horrian, italierako mintegian hain zuzen, eguneratutako sitografia aurkituko da. 

http://www.eoibilbaoheo.hezkuntza.net/web/guest/italiano/enlaces-de-interes 

 

IKASLE GUZTIEI ESKOLAKO MEDIATEKA ERABILTZEA GOMENDATZEN DIEGU.  

BERTAN, IRAKURKETA LIBURUAK, ALDIZKARIAK ETA IKASTEKO MATERIAL OSAGARRIAK 

AURKITUKO DIRA. 

 


