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 PROGRAMAZIOA B1 

HELBURUAK, GAITASUNAK, EDUKIAK ETA EBALUAZIOA 

 

MAILAREN DESKRIPZIOA 

 

Erabiltzaile independientea. 
 
Beste erabiltzaile batzuekin harremanak izateko gai da informazio-truke erraza denean helburua. Hizkuntza 
nahikoa zuzen erabiltzen du baina ez oso erraz, eguneroko testuinguru ezagunetan eta oso ohikoak ez 
direnetan ere bai. Eguneroko kontuei eta gai orokorrei, interes pertsonalekoei edo gaurkotasuna duten gaiei 
buruzko testu laburrak eta ertainak ulertzen eta ekoizten ditu, ahoz zein idatziz, baliabide linguistiko errazak 
eta ohiko hiztegia dituztenak, hizkuntza estandarreko erregistro formalean edo  informalean. 
 

HELBURUAK 

 
HELBURU OROKORRAK 

 
B1 mailan, ikasleak hauxe ikasten du:  
 
● Ikasten dabilen hizkuntza testuinguru ezagunetan erabiltzen (eskola, lana, aisia ...), bera bertan dagoela 

edo modu birtualean, eguneroko kontuei eta gai orokorrei, interes pertsonalekoei edo gaurkotasuna 
duten gaiei buruzko testu laburrak edo ertainak ekoiztuz eta ulertuz. 

 
● Elkarrizketak ulertzen eta elkarrizketetan parte hartzen, ahoz nahiz idatziz, aldaera estandarrean eta 

erregistro formalean eta informalean.  
 
● Eguneroko egoeretan eta lan arloan erabili behar diren esapideak, keinuak eta tratamenduak erabiltzen.  
 
● Baliabide linguistiko errazak eta ohiko hiztegia barneratzen eta erabiltzen, horretarako estrategiarik 

eraginkorrenak erabilita. 
 
● Xede-hizkuntzaren edo hizkuntza ezberdinen hiztunen arteko bitartekotza egitea, informazioa modu 

errazean trukatu behar denean. 

 
HELBURU ZEHATZAK ETA JARDUERAK 
 

Entzunaren ulermena 
Helburua 
Testuinguru egunerokoetan edo ezagunetan (aisia, lana, eskola …), gai orokorrei eta interes pertsonalekoei 
buruzko elkarrizketetan eta testu labur eta ertainetan, aurrez aurrekoak zein baliabide teknikoen bidezkoak,   
ideia nagusiak, ñabardura garrantzitsuenak eta iritzi esplizituak ulertzea, beti ere baldintza akustikoak onak 
badira, esandakoa berriro entzuteko aukera badago eta azalpenen bat eskatzeko aukera badu. Testu hauek 
ondo egituratuta eta argi, abiadura geldoan edo ertainean ahoskatuta egongo dira, aldaera estandarrean.  
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Jarduerak  
● Testuinguru egunerokoetan edo ezagunetan (aisia, lana, eskola …), jarraibideak, argibideak eta bestelako 

informazioa ematen duten iragarkiak eta mezuak ulertu, aurrez aurrekoak zein baliabide teknikoen 
bidezkoak (megafonia ...). 

● Gai ezagunei, interes pertsonalkoei edo norberaren espezialitatekoei buruzko aurkezpen, hitzaldi edo 
azalpen labur eta erraz baten ideia nagusiak eta ñabardurak ulertu, argi eta hizkuntza estandarrean 
ahoskatuta badago. 

● Eguneroko gestioetan eta baita hain ohikoak ez direnetan ere, arazo baten azalpena eta beronen gainean 
eskatzen den informazioa ulertu. 

● Gai ezagunei edo interes pertsonalkoei buruzko azalpenak, deskribapenak eta narrazioak ulertu, beti ere 
interferentzia akustikorik ez badago, hiztunek argi eta nahikoa astiro hitz egiten badute eta xehetasun 
batzuen gainean galdetzerik badago. 

● Aurrean gertatzen diren elkarrizketa formaletan edo informaletan, informazio espezifikoa eta garrantzitsua 
identifikatu. 

● Eztabaida edo debate batean, gai aldaketez eta iritzi kontrajarriez jabetu. 
● Parte hartzen den elkarrizketa formaletan eta ez-formaletan, esaten den gehiena ulertu, baldin eta 

solaskideek argi ahoskatzen badute eta azalpenak eska baditza. 
● Elkarrizketetan, solaskideak esandakoa ondo ulertu dela egiaztatu, batzuetan galderak egin behar baditu 

ere edo errepikatzeko eskatu behar badu ere. 
● Elkarrizketa eta eztabaida informaletan, deskripzioak eta narrazioak ulertu. 
● Narrazio, deskripzio edo elkarrizketa informaletan, ustekabe, harridura, interes edo axolagabekeria 

sentimenduak antzeman. 
● Telebistako eta irratiko saioetako ideia nagusiak ulertu, beti ere astiro eta argi ahoskatuta badaude. 
● Pelikula atalak, laburmetraiak edo erreportajeak ulertu, argi eta hizkuntza erraz eta estandarrean 

ahoskatuta badaude eta ikusizko elementuek eta ekintzek argumentua ulertzen laguntzen badute. 
 

Ahozko ekoizpena eta elkarreragina 
Helburua 
Aurrez aurre zein baliabide teknikoen bitartez, ondo egituratutako eta testuinguruari egokitutako testu 
laburrak eta ertainak ekoiztea, eguneroko, ohiko edo interes pertsonaleko gaien gainekoak. Diskurtsoaren 
hariari jarraitzeko besteko zuzentasunez eta jarioz moldatzea eta ahoskera argi eta ulergarriz mintzatzea, nahiz 
eta, batzuetan, atzerritar azentua eta geldiuneak agerikoak izan eta, noizean behin, solaskidearen laguntza 
behar izan. 
 
Jarduerak 
Jendaurreko aurkezpenak 
● Aldez aurretik prestatutako jendaurreko aurkezpen eta azalpen laburrak egin. Azalpenok ulergarriak izango 

dira, nahiz eta atzerriko azentua eta intonazioa nabariak izan. Halaber, entzuleek egiten dituzten gaiaren 
gaineko galdera labur eta errazei erantzun. 

● Gai bati hasiera eman, beste gai batera pasatu eta amaitu. 
 

Transakzioak 
● Eguneroko transakzio arruntetan moldatu: bidaiak, ostatua, otorduak, erosketak, kudeaketak (adibidez, 

matrikularen bat egitea …) eta hain ohikoak ez diren egoeretan (adibidez, erreklamazio bat egin, erositako 
zerbait itzuli, administrazio-kudeaketa errazak egin ...). 

● Egunero kontuei buruzko informazioa, iritziak, argibideak edo arrazoibide errazak trukatu  arazoak 
konpontzeko. 

 
Elkarrizketak 
● Elkarrizketa formaletan eta informaletan, eraginkortasunez parte hartu, aurrez aurre zein telefonoz edo 

bestelako baliabideez. 
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● Gai orokorrei buruzko, eguneroko bizitzako edo interes pertsonaleko gaien gaineko elkarrizketetan 
(familia, zaletasunak, lana, bidaiak, gaurkotasuneko gertaerak …) nahikoa seguru aritu. 

● Sentimenduak (haserrea, zoriona, tristura, interesa, ardurarik eza), ametsak, itxaropenak, nahiak eta 
harridura azaldu esperientziak kontatzean edo ohiko komunikazio egoera batean. 

● Kontakizun lineal errazak egitea: esperientziak kontatu (esaterako, anekdotak), istorioak laburtu (adibidez, 
liburuetako eta filmetako argumentuak) eta iraganeko ezusteko gertakizunak kontatu (esaterako, istripu 
bat). 

● Iritzia erraz eman, eskatu eta justifikatu eta usteak, adostasunak eta desadostasunak adierazi adeitasun 
arauak errespetatuta. 

● Planak erraz azaldu eta justifikatu. 
● Jendaurrean erabili behar diren ohiko gizalegezko esapideak erabili. 
● Arazo bat azaldu, zer egin behar den eztabaidatu, konparatu eta aukerak kontrastatu. 
● Ohiko elkarrizketa eta eztabaida formaletan parte hartu esparru publikoetan, hezkuntza edo lan 

esparruetan, ohiko gaien gainean gertaera zehatzei buruzko informazioa trukatu. 
 

Irakurriaren ulermena 
Helburua 
Zentzu orokorra, informazio garrantzitsuena, puntu nagusiak, ñabardura garrantzitsuenak eta iritzi esplizituak 
ulertzea argiak diren eta ondo egituratuta dauden testu idatzi labur eta ertainetan, hizkuntza estandarrean 
idatzitakoak eta eguneroko gaiei edo gaurkotasuneko edo interes pertsonaleko gai orokorren alderdi zehatz 
batzuei buruzkoak.  

 
Jarduerak 
● Jarraibideak, argibideak dakartzaten mezu, iragarki eta kartel errazak ulertu (sarri erabiltzen diren tresnen 

funtzionamendua, errezetak, jokoak, zerbitzuen eskaintza …). 
● Argi idatzitako arauak eta aholkuak ulertu (segurtasun eta jarduera arauak, bidaien gainekoak, 

erantzukizunei buruzkoak …). 
● Iragarkietan, prospektuetan, katalogoetan, gidetan, liburuxketan, programetan edo dokumentu ofizial 

laburretan informazioa erraz  topatu eta ulertu, beti ere erraz eta argi egindakoak badira. 
● Webguneetako eta bestelako kontsulta-materialetako informazio zehatza topatu eta ulertu, baldin eta atal 

zailak berriro irakurtzeko aukera badago. 
● Eskutitzak, oharrak, korreo elektronikoak, sms-ak, foroetako,  blog eta sare sozialetako mezuak ulertu. 
● Erakunde publiko zein pribatuen (ikastetxeen, enpresen edo zerbitzu-konpainien) korrespondentzia 

formalaren informazio garrantzitsua ulertu: lan-eskaintzei buruzkoa, interneten erosketei buruzkoa … 
● Hizkuntza oso idiomatikoa edo espezializatua ez duten albiste eta artikulu erraz eta ondo egituratuetan, 

informazio nagusia, ideia adierazgarriak eta zenbait ñabardura garrantzitsu ulertu. 
● Hizkuntza errazean eta ez oso literarioan idatzitako fikziozko istorioen, kontakizunen, ipuinen edo eleberri 

laburren argumentua eta pertsonaien izaera eta euren arteko harremanak ulertu. 
 

Idatzizko ekoizpena eta elkarreragina 
Helburua 
Edozein euskarritan, ondo egituratutako eta testuinguruari egokitutako (hartzailea, egoera eta komunikazio-
asmoa) eguneroko, ohiko edo interes pertsonaleko gaiei buruzko testu labur edo ertain errazak idaztea, ohiko 
egitura linguistikoak eta hiztegia nahikoa zuzen erabilita, testu-kohesiorako oinarrizko baliabideak erabilita eta 
ortografia eta puntuazio arauak errespetatuta. 

 
Jarduerak 
● Informazio pertsonal labur eta erraza daukan galdetegia bete. 
● Curriculum vitae labur, erraz eta ondo egituratua idatzi, alderdi garrantzitsuenak modu eskematikoan 

adierazita eta hartzaileari begira garrantzitsutzat jotzen den informazioa erantsita. 
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● Oharrak, iragarkiak eta mezuak idatzi, informazioa edo iritzia helarazteko edo eskatzeko, adeitasun-arauak 
errespetatuta. 

● Oharrak hartu, alderdi garrantzitsuenak zerrendatuta, elkarrizketa formaletan, aurkezpenetan, hitzaldietan 
edo solasaldi errazetan, beti ere diskurtsoa argi eta modu errazean eginda badago. 

● Gutun pertsonalak idatzi eta sare sozialetan, foroetan eta blogetan parte hartu, informazioa eman edo 
eskatzeko, istorioak kontatzeko, esperientziak, erreakzioak, sentimenduak, nahiak eta asmoak 
deskribatzeko, iritziak labur-labur emateko eta planak azaltzeko. 

● Gutun formal laburrak idatzi erakunde publiko edo pribatuei eta enpresei, informazioa eman eta eskatzeko, 
kudeaketa errazak egiteko (erreklamazio bat, adibidez), eskerrak emateko edo zerbitzuren bat eskatzeko, 
testuen ezaugarriak eta  funtsezko adeitasun-arauak errespetatuta. 

● Oso txosten laburrak idatzi, gertaera arruntei buruzko informazioa eta arrazoiak azaltzen dituztenak, 
testuinguru ezagunetan (eskola, lana, aisia ...), pertsonen, gauzen eta lekuen deskribapen erraza eginda eta 
gertaera nagusiak modu eskematikoan adierazita. 

 

Bitartekotza  
Helburua 
Xede-hizkuntzaren edo bestelako hizkuntzen hiztunen arteko bitartekotza egitea, eguneroko gaien edo interes 
pertsonaleko gaien gaineko informazioa modu errazean trukatu behar denean.  

 
Jarduerak 
● Besteei ahoz zein idatziz helarazi ahozko testuen edo testu idatzien zentzu orokorra, ideia nagusiak eta 

ñabardura garrantzitsuak, beti ere testuok argi egituratuta, abiada txikian edo ertainean esanda edo 
espezializatua ez den hizkuntzan idatzita badaude. 

● Eguneroko egoeretan, informazio-truke labur eta errazetan interpretatu, beti ere parte-hartzaileek argi eta 
astiro hitz egiten badute eta baieztatzeko eskatzea badago. 

● Egoera formaletan (adibidez, lan-elkarrizketa labur eta errazean), ondo egituratutako informazio-truke 
errazetan interpretatu, beti ere aldez aurretik prestatzea badago, azalpenak eskatzea badago eta parte-
hartzaileek  astiro, argi eta interpretazioa errazteko geldiuneak sarritan eginda hitz egiten badute.  

● Eguneroko egoeretan eta hain ohikoak ez direnetan (medikuari bisitaldia, administrazio-kudeaketa errazak, 
etxeko arazoren bat) bitartekotza egin, informazio garrantzitsuena ulertuta eta helarazita; baita iritzia eta 
konponbideen gaineko iradokizunak eman eta eskatuta ere. 

● Besteentzako ohar laburrak hartu (adibidez, mezu telefonikoak). 
● Aurkezpen, hitzaldi edo elkarrizketa labur eta ondo egituratuetan, besteentzako ohar laburrak hartu 

alderdi garrantzitsuenak zerrendatuta. 
● Hainbat iturritatik jasotako informazio-zati laburrak laburtu.  
● Infografia errazetan agertzen diren datuak azaldu edo helarazi (koadroak, grafikoak, diagramak …). 
● Pasarte idatzi laburren parafrasi errazak egin, jatorrizko testuko hitzak eta antolamendua erabilita. 

 
 

GAITASUNAK ETA EDUKIAK 

1. GAITASUN ETA EDUKI FUNTZIONALAK 

Komunikazio-esparru eta testuinguruari erreparatuta, ahozko hizkuntzako eta hizkuntza idatziko adierazle 

ohikoenen bidez, komunikazio funtzioak ulertu, ezagutu eta bete: 

Hizkuntzaren gizarte erabilerak 

● Agurtu, nork bere burua aurkeztu, besteak aurkeztu, aurkeztua izandakoan jarrera bat hartu, lagun, ezagun, 
arrotz edo bezero bati berba egin, baimena eskatu, aitzakiaren bat jarri, barkamena eskatu, eskerrak eman, 
zoriondu eta besteen arreta erakarri. 
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● Beste pertsona batzuekiko interesa erakutsi, albiste baten aurrean jakinmina, harridura, pena, tristura, 
poza, etsipena, esperantza, beldurra, atsekabea, oniritzia, kontrako jarrera erakutsi. 

● Beste erabilera batzuk: oparitu, goretsi, gonbidatu, zoriondu, topa egin, ongietorria egin, zenbait gertaeren 
aurrean desiorik onenak opatu eta erreakzionatu. 

● Adostasuna, desadostasuna, probabilitatea, beharra edo beharrik-eza, ziurtasuna, zerbait egiteko 
gaitasuna, asmoa, nahia, oroitzapenak, kezkak eta ardurak adierazi. 

● Aurrean aipaturiko ekintza horien guztien gainean galdetu. 
● Laguntza eskatu eta eskaini, gonbidapen bat onartu eta errefusatu, baten bat jakinaren gainean jarri, 

aholkuak eman, iradoki, iradokizun bat onartu edo errefusatu, barkamena eskatu, desenkusak onartu eta 
baimena eman eta eskatu. 

 

Komunikazioaren kontrola 

● Laguntza eskatu: adierazi ez dela ulertzen, errepikatzeko, argitzeko edo zerbait letraz letra esateko eskatu, 
letraz letra esan, astiroago hitz egiteko erregutu, ulertzen edo ezagutzen ez diren esamoldeei buruz 
galdetu. 

● Beste inoren diskurtsoa ondo ulertzen dela adierazi, argibideak eskatu, beste baten hitzak erabili, nork bere 
burua zuzendu, baieztatu. 

● Ulertu ez duen kide bati zerbait azaldu edo itzuli. 
● Ondo ulertu ote den galdetu. 
 

Informazio orokorra 

● Beste pertsona batzuen gaineko informazioa eman eta eskatu (adina, abizena, egoera zibila, nazionalitatea, 
lanbidea, telefono zenbakia, helbidea, posta elektronikoa, trebetasunak, gustuak, zaletasunak). 

● Ordutegi, salneurri, data, janari, toki (eskola eta bizilekua) kantitate, objektu eta jarduerei buruzko 
informazioa eman eta eskatu. 

● Objektuak, pertsonak eta lekuak identifikatu. 
● Gauzaren bat zeinena den galdetu edo esan. 
● Pertsonak eta aldarteak deskribatu. 
● Azaldu gauzak noiz eta non gertatzen diren. 
● Eguneroko edo oraingo jarduerei buruz hitz egin. 
● Iraganeko jarduera edo egoerei buruz hitz egin. 
● Iraganeko eta oraingo ekintzak erlazionatu. 
● Asmo eta proiektuei buruz hitz egin. 
● Pertsona, objektu (jantziak, altzariak, etxe bat eta bere gelak), egoerak eta ekintzak deskribatu. 
● Eguraldia, aroa eta ingurumenari buruz hitz egin. 
● Gauzak kokatu eta lekutu espazioan (etxean, ikasgelan, hirian). 
● Zerbait edo norbaiten gertutasun edo urruntasuna adierazi. 
● Asmaturiko edo gertaturiko pasadizo bat kontatu edo berorri buruz galdetu. 
● Nork bere burua zuzendu, zalantza agertu. 
● Gerta litezkeen edo gertatuko direnei buruz hitz egin. 
● Azalpen batean enumerazio bat egin. 
● Informazioa errepikatu eta igorri. 
● Informazio baten nondik-norakoak argitu (zergatia, ondorioak, baldintzak). 
● Laburpenak egin (mailara egokitutako pelikula edo liburu bat …). 
● Definizioak egin. 
● Zerbaiten gainean ezjakintasuna edo ezagutza erakutsi. 
● Aurreikuspenak eta iragarpenak egin. 
● Asmoak adierazi, hitza eman. 
● Pertsona, gauza edo gertaerei buruz hipotesiak egin. 
● Denboraren segida ondo adierazi. 



 PROGRAMAZIOA BA MAILA 

6 
 

● Informazioa eman. 
 

Iritziak eta balioespenak 

● Galderak egin eta ezagutza edo ezjakintasuna adierazi. 
● Pertsona, objektu, leku, egoera eta egintzak alderatu. 
● Zalantza adierazi. 
● Adostasuna edo ezadostasuna adierazi, erabatekoa edo partziala. 
● Ideia edo proposamen baten alde edo kontra jarri. 
● Zaletasun, gustu, lehentasun eta interesei (eta berauen kontrakoei)  buruz galdetu eta berauek adierazi. 
● Zalantza, ziurtasuna, harridura, pena, hautaketa, axolagabetasuna adierazi. 
● Iritzi edo jarduera bat justifikatu. 
● Zergatiak, helburuak eta ondorioak adierazi. 
● Zerbait egiteko baldintzak formulatu. 
● Egintza bat balioetsi (egintza erraza edo gertagarria). 

 
Sentsazioak eta sentimenduak 

● Sentsazio fisikoei buruzko informazioa eskatu eta eman (hotza edo beroa, logura, gosea, egarria, zaporea, 
ongizatea edo ondoeza). 

● Osasun kontuetan onera edo txarrera egitea hitzez adierazi. 
● Aldartea eta beronen zergatien gaineko informazioa eman edo eskatu: asperdura, gogobetetzea edo 

atsekabea, miresmena, interesa, poza, haserrea, etab. 
● Sentipenak adierazi: harridura, poza, pena, kezka, nahigabea, beldurra, maitasuna, itxaropena, haserrea  … 
● Beste inoren sentipenen aurrean modu egokian jokatu. 

 
Eskaerak, argibideak eta iradokizunak 

● Objektu eta zerbitzuak eskatu eta eman, onartu eta errefusatu. 
● Aholkuak eskatu eta eman, agindu. 
● Zerbait egiteko baimena eskatu eta eman edo ez eman. 
● Laguntza eskatu, eman, onartu eta errefusatu. 
● Norbait gonbidatu eta zerbait eskaini, onartu eta errefusatu. 
● Ohartarazi eta jakinaren gainean jarri. 
● Instrukzioak eskatu eta eman (helbideak, toki batera heltzeko argibideak). 
● Zerbait egiteko asmoa edo nahiari buruz informazioa eman eta eskatu. 
● Zerbait egiteko posibilitatea, ezintasuna edo beharra adierazi. 
● Debekuak adierazi. 
● Egitekoak iradoki eta beste inoren iradokizunen aurrean jarrera bat hartu. 
● Hitzordua jarri, beste batekin geratu. 
● Telefono bitarteko elkarrizketak burutu (hizketan hasi, norbaitez galdetu, solaskideari itxaroteko esan, 

ulertzen edo aditzen dela adierazi, agur esan ...). 
● Zerbait egiteko proposatu. 
 
Diskurtsoaren antolamendua 

● Norbaitengana zuzendu, hitza eskatu eta eman. 
● Diskurtso bat hasi eta bukatu. 
● Gaia atera. 
● Elkarrizketa edo eztabaida antolatu: iritzia eman, adibideak jarri, zerbait azpimarratu (doinua, hitzen 

ordenamendua), nork bere burua zuzendu, zalantza adierazi, laburtu, gaia aldatu. 
● Lagundu interakzioan: iritzia eskatu, gaia aldatzeko eskatu, txanda eman, besteei hitz egiten utzi. 
● Interakzioan jarrera bat hartu: diskurtsoaren haria jarraitzen dela erakutsi, besteren bati hitza kendu. 
● Diskurtsoaren atalak erlazionatu. 
● Diskurtsoari kohesioa eman (denbora, hariari jarraitu alferreko errepikapenik gabe). 
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● Telefonoz hitz egin: erantzun, baten batengatik galdetu, itxaroteko eskatu, galdetu ea entzuten dizuten, 
aditzen ari zarela adierazi. 

● Dagokion egitura eta erregistro formala edo informala erabili gutun eta mezuetan. 
● Esku artean darabiltzagun testu/diskurtsoen konbentzioak erabili. 
 

2. GAITASUN ETA EDUKI SOZIOKULTURAL ETA SOZIOLINGUISTIKOAK 

Eguneroko bizitzako alderdi soziokultural eta soziolinguistikoak ezagutu eta aplikatu ahozko testuak eta testu 
idatziak ulertzeko, ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko (eguneroko jarduerak, ikasteko eta lan egiteko 
ohiturak, aisialdia, jaiak, ordutegiak); bizi-baldintzak (etxea, ingurunea, egituraketa soziala); pertsonarteko 
harremanak (familiakoak, belaunaldikoak, ezagun eta ezezagunen artekoak); paralinguistikoa eta proxemikoa 
(jarrerak, keinuak, aurpegiera, ahotsaren erabilera, begi-kontaktua eta kontaktu fisikoa); kultura, ohiturak eta 
balioak (instituzioak, tradizioak, ospakizunak, zeremoniak, arte-adierazpena) eta konbentzio sozialak 
(adeitasun-formulak eta portaera sozialeko tratamendua eta arauak). 
 
Harreman sozialak: formaltasuna, distantzia eta hierarkia 
● Gizarte jokamolde egokiak erabili, egoera berezietan ere bai. 
● Xede kulturaren jarrera (postura, begirada, distantzia, eguraldiaren inguruko galderak, isiluneak) eta 

hizkuntza hartu hango pertsona ezezagunekin dagoenean. 
● Norberaren kulturakoak ez diren keinuak ezagutu eta erabiltzen jakin. 
● Laguntza keinuak, adeitasun keinuak (bostekoa eman, musuak, distantzia, begietara begiratu edo ez …) eta 

soinuak atzeman eta era horretako jokamoldeetara egokitu. 
 
Hizkuntza estandarra eta aldaerak 
● Bereiztu egoera formala eta informala eta kultura horretan ohi denez jokatu (errituak, ofizialak, 

partikularrak, formalak, informalak). 
● Hizkera idatzia eta mintzatua bereiztu eta ezberdintasunak bakoitzari dagokionean aplikatu. 
● Lagunarteko hizkerako esapideak atzeman eta testuinguru egokian erabili (ahoz, idatzita, SMSetan, chat-

etan). 
 
Kultura erreferenteak eta usadioak 
Honakoak ezagutu: 
● Esapide batzuen bitariko esanahia eta esangura gordina. 
● Denbora esapideen balio zehatza edo erlatiboa. 
● Beste kulturan mingarriak edo tabuak diren hizkuntza formak. 
● Erreakzio barregarriak edo mespretxuzkoak sortzen dituzten interferentziak. 
● Askotan erabiltzen diren esapideen esanahia. 

 

Ohiturak eta kulturarteko erreferentziak 
Honakoen gaineko nozioak izan: 
● Ezaugarri geografikoak, klima, egituraketa politikoa, jaiak eta ospakizunak, hezkuntza sistema … 
● Gertaera eta pertsonaia historikoak. 
● Literatura, musika, arkitektura … 
● Gastronomia. 
● Ohiko zerbitzuak: osasun-zentroak, kiroldegiak … 

 

3. KULTURARTEKO GAITASUN ETA EDUKIAK  

Eguneroko egoera errazetan, bitartekotza ahalbidetzen duten trebetasunen eta kulturarteko jarreren 
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ezagutza eta erabilera: 

● Kontzientzia soziolinguistikoa. 

● Ezaguera kultural orokorrak. 

● Behaketa eta entzutea. 

● Harremanetan jartzea. 

● Errespetua.  

 

4. GAITASUN ETA EDUKI ESTRATEGIKOAK 

Ahozko testuen eta testu idatzien ulermena 
Ahozko testuak eta testu idatziak ulertzeko estrategiak jakin eta erabili, planifikatzeko, burutzeko, 
kontrolatzeko, konpentsatzeko  eta zuzentzeko estrategiak: 
 
● Zereginari eta gaiari buruzko eskemak eta aldez aurretiko informazioa mobilizatu. 
● Egoera eta testuingurua aintzat hartu. 
● Testu-mota identifikatu ulermena horretara egokituta. 
● Ulermen-motak desberdindu (zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu nagusiak, ñabardura 

garrantzitsuak). 
● Edukiari eta testuinguruari buruzko hipotesiak formulatu. 
● Esanahiaren gaineko hipotesiak inferitu eta formulatu elementu adierazgarrien, linguistikoen eta 

paralinguistikoen ulermenetik hasita. 
● Hipotesiak egiaztatu. 
● Hipotesiak berriro formulatu elementu berrien ulermenetik hasita.  
● Ideia esanguratsuenak bereiztu eta komunikazio-asmoa, gai aldaketa, iritzien arteko aldea, komunikazio-

trukearen edo testuen xehetasunak antzeman. 
● Maila honetako testuen ulermenari erraz eutsi, horretarako, estrategia egokiak erabilita. 
● Jasotako testuetan, ohiko antolatzaileak atzeman eta testuaren zati bakoitza markatzen duen doinua 

atzeman (hasiera, jarraipena, sailkapena, enumerazioak, argudioa, adibideak, enfasia, birformulazioa, 
laburpena, ondorioak, gai aldaketa, amaiera iragartzea eta amaiera). 
 

Ahozko testuen eta testu idatzien ekoizpena eta elkarreragina  
Ahozko testuak eta testu idatziak ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko estrategiak jakin eta erabili, 
planifikatzeko, burutzeko, kontrolatzeko eta zuzentzeko estrategiak: 
 
● Egoera eta testuingurua aintzat hartu. Erregistroa, trataera, adierazpideak, jarrerak, distantzia, 

mugimenduak eta ahotsaren tonua testu-motara, berba-lagunetara, komunikazio-kanaletara eta lekura 
egokitu. 

● Buru-eskemak aktibatu jardueraren eta testu espezifikoaren egiturarako (adibidez, aurkezpena edo 
transakzioa). 

● Mezua argi sortu, haren ideia nagusiak eta oinarrizko egitura bereizita. 
● Aldez aurretiko ezagutzei etekinik handiena atera. 
● Mezua argitasunez eta modu koherentean adierazi, ondo egituratuta eta testu-mota bakoitzeko ereduei 

eta formulei doituta (gutunak, elkarrekintzak, esku-paperak, oharrak, aurkezpenak …). 
● Zailtasunak eta ezagutzen diren baliabideak aintzat hartuta, zeregina berregokitu (zereginaren bertsio 

apalago bati ekin), baita mezua ere (benetan adierazi nahi izango litzatekeen horretan amore eman). 
● Diskurtsoak izango duen eragina eta arrakasta kontrolatu, argibideak eskatuta eta eskainita eta 

komunikazioa berriro egokituta. 
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● Ahozko testuak ekoizteko eta ahozko elkarreraginean aritzeko, gabezia linguistikoak berdindu prozedura 
linguistikoen bidez (adibidez, antzeko esanahia duten hitzak erabili edo hitzak eta esapideak definitu edo 
parafraseatu) edo paralinguistiko edo paratestualen bidez (adibidez, laguntza eskatu, objektuak seinalatu, 
deiktikoak erabili, gorputz-hizkuntza erabili: keinuak, aurpegierak, jarrerak, begi edo gorputz-kontaktua, 
edo soinu estralinguistikoak erabili). 

● Idatzizko testuak ekoizteko eta idatzizko elkarreraginean aritzeko, baliabide linguistikoak eta tematikoak 
egokiro topatu eta erabili (hiztegiak eta gramatikak erabili, laguntza lortu …). 

● Xede-kulturan eta hizkuntzan elkarrizketa nola egiten den jakin eta norberak egin (agurra, hasiera, gaiak 
sartu, erreakzioa, berba egiteko txandak, gai aldaketak, etenak, ondorioak eta amaiera). 

● Ideiak modu koherentean antolatu, arrazoirik gabeko saltorik ez atzera bueltarik egin gabe. 
● Kontuan hartu denbora, leku eta logika progresioak (zergatia-ondorioa, baldintza-gauzatzea, tesia-

argudioa-ondorioa). 
 
 

5. GAITASUN DISKURTSIBOA 
 

Hizkuntza idatzian eta ahozkoan –bakarrizketetan eta elkarrizketetan-, testuinguruari egokitutako ohiko 

ereduak ezagutu, ulertu eta aplikatu: 

 

● Testuinguruaren ezaugarriak, parte-hartzaileak (hazpegiak, harremanak, komunikazio-asmoa) eta egoera 

(kanala, lekua, denbora) kontuan hartuta. 

● Testu-mota, formatua eta egitura. 

● Hizkuntza-aldaerak, erregistroa eta estiloa. 

● Baliabide sintaktikoak, lexikoak, fonetiko-fonologikoak eta ortotipografikoak. 

● Testuaren antolamendua eta egituraketa honakoak kontuan hartuta: testu-mota (azalpena, deskribapena, 

narrazioa, argudioa), barne-egitura primarioa (hasiera, garapena, ondorioa) eta sekundarioa (perpausen 

arteko harremana, harreman sintaktiko eta lexikoa). 

 

Nolako testuak irakurtzen dira? 

Atazak egitean, helburu zehatzak lortzeko asmoz irakurtzen dira testuak. 

 

● Sentimenduak, erreakzioak, esperientziak, interesak eta informazioa trukatzeko mezu pertsonalak zein 
gizarte izaera dutenak (sare sozialetakoak, posta elektronikoak, gutunak, oharrak), ohiko zereginen eta gai 
ezagunen gainekoak.  

● Gutun formal errazak. 
● Ohiko gaien inguruko galdeketak eta inprimakiak. 
● Gizarte izaera duten testu ezagunak: zoriontzekoak, gonbidatzekoak, onartzekoak, uko egitekoak, 

eskertzekoak, zerbitzu bat eskatzekoak, barkamena eskatzekoak. 
● Azalpena eta informazioa ematen duten txosten errazak. 
● Seinaleak eta errotuluak. 
● Lan iragarkiak. 
● Jarraibideak, tutorialak eta erabilera arauak. 
● Abisuak eta berri emate publikoak. 
● Prospektuak. 
● Posterrak eta iragarkiak. 
● Esku-paperak, merkataritza eta turismo aurkitegiak. 
● Prezio zerrendak. 
● Ordutegiak. 
● Mapak, fakturak, txartelak eta antzerki, zinema, telebista eta irrati programazioak. 
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● Hiztegiak, katalogoak, agendak, aisi-aurkitegiak eta telefono zerrendak. 
● Web orriak, blogak, foroak, … 
● Errezetak. 
● Egunkariak eta aldizkariak: albisteak, artikulu ez espezializatuak, erreportajeak, elkarrizketak, iritzi artikulu 

errazak. 
● Komikiak erregistro estandarrean eta mailari egokituak. 
● Olerki errazak. 
● Biografiak. 
● Abestien letrak. 
● Horoskopoa. 
● Nobela eta ipuinak, mailari egokitutakoak edo errazak. 

 
Nolako testuak entzuten dira? 
Atazak egitean, helburu zehatzak lortzeko asmoz entzuten dira testuak. 
 
● Aurrez aurreko izaera informaleko elkarrizketak. 
● Egunerokoan izaera formaleko elkarrizketak. 
● Informazio trukeak. 
● Transakzioak, informazioa, ondasunak eta zerbitzuak eskatzeko eta emateko eta baita arazo jakinak 

(deboluzioak, erreklamazioak, administrazio eta merkataritzako tramiteak) bideratzeko ere. 
● Elkarrizketa eta talde batzarretako elkarrekintzak. 
● Gaur egungo kultura eta albiste mintzagai ezagunen gaineko iruzkinak, azalpenak, iritziak. 
● Norbere esparruari dagozkion azalpen eta mezuak (bakoitzaren informazioa, klaseak, ikasketak, lana, aisia 

eta beharrizanak). 
● Familiako gora-beheren inguruko eztabaidak hizkuntza estandarrean. 
● Jarraibideak, aholkuak eta azalpenak. 
● Aurkezpenak eta testuinguruan kokatutako deskripzio eta narrazio errazak. 
● Mintzagai ezagunen inguruan argi mailakatutako hitzaldi eta konferentziak. 
● Kirol gertaera, kontzertu, hegaldi, aireportu eta geltokietako informazioa eta berri emate publikoak. 
● Erantzungailuak. 
● Osasun zerbitzuak, orduak, trafikoa eta eguraldiaren inguruko telefono informazioa. 
● Eguraldi albistegiak. 
● Turismoaren gaineko informazioa (audiogida errazak ...). 
● Iragarki testuak irratian eta telebistan. 
● Lehendik ezagunak diren albisteak. 
● Iragarkiak eta eskaintzak dendetan. 
● Irrati eta telebista programak hizkuntza ikasten ari direnentzat. 
● Abestiak. 

 
Nolako testuak ekoizten dira? 
Atazak egitean, helburu zehatzak lortzeko asmoz ekoizten dira testuak. 
 
Ahozko testuak 
● Eguneroko harremanetakoak (agurrak, aurkezpenak, barkamenak, eskerrak erakutsi, goraipamenak, 

konplimenduak …). 
● Zorionak ematekoak, gonbidapenak egitekoak, gurariak adieraztekoak, jarduera proposamenak egitekoak. 
● Aurrez aurreko izaera informaleko elkarrizketak. 
● Egunerokoan izaera formaleko elkarrizketak. 
● Informazio trukeak: norberarena, zaletasunak, interesak, iritziak, ekintzak, kopuruak, prezioak, datak, 

orduak, kokalekua. 
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● Transakzioak, informazioa, ondasunak eta zerbitzuak eskatzeko eta emateko eta baita arazo jakinak 
(deboluzioak, erreklamazioak, administrazio eta merkataritzako tramiteak) bideratzeko ere. 

● Narrazio errazak, deskripzioak eta mezuak besteei igorri. 
● Elkarrizketa eta talde batzarretako elkarrekintzak. 
● Aurretik prestatutako mahai-inguruak. 
● Gaur egungo kultura eta albiste mintzagaien gaineko iruzkinak eta iritziak. 
● Mezua argitu, itzuli edo berari buruzko azalpenak. 

 
Testu idatziak 

● Sentimenduak, erreakzioak, esperientziak, interesak eta informazioa trukatzeko mezu pertsonalak zein 
gizarte izaera dutenak (sare sozialetakoak, posta elektronikoak, gutunak …). 

● Gai orokorren edo norberaren gaineko galdeketak eta inprimakiak sortu eta bete. 
● Norbere gustuko gaien eta ohiko jardueren gaineko oharrak eta mezuak. 
● Ohiko esamoldeak dituzten testu sozialak: zoriontzekoak, gonbidatzekoak, onartzekoak, uko egitekoak, 

eskertzekoak, zerbitzu bat eskatzekoak, barkamena eskatzekoak, aholkuak ematekoak. 
● Azalpen eta informazio izaera duten gai ezagun eta ohikoen gaineko txosten laburrak. 
● Eskolako egunkari eta aldizkarietarako berarentzat interesgarriak diren gaien inguruko artikulu labur eta 

errazak. 
● Jatorri ezberdineko edukien laburpenak. 
● Jardueren inguruko kontakizun laburrak. 
● Gustuko dituen eguneroko gaien inguruko deskripzio errazak. 
● Gertaera ezagun baten deskripzioa. 
● Sormenezko testu errazak. 
● Hitzarmenen eta plangintzen edo proiektuen gaineko deskripzioak. 
● Biografiak. 
● Curriculum vitae. 
● Errezetak eta jarraibideak. 

 
Ze gai jorratzen dira? 

● Norberaren identifikazioa:  gustuak, ohiturak, beldurrak, … 
● Etxebizitza, hiria eta ingurua. 
● Eguneroko jarduerak. 
● Aisialdia. 
● Bidaiak. 
● Giza-harremanak eta gizarte-harremanak. 
● Osasuna eta gorputzaren zaintzak. 
● Hezkuntza. 
● Erosketak eta jarduera komertzialak. 
● Elikadura (janaria). 
● Zerbitzuak eta ondasunak. 
● Hizkuntza eta komunikazioa. 
● Eguraldia, aroa eta ingurumena. 
● Zientzia eta teknologia. 
● Kultura aniztasunarekin lotutako alderdi kulturalak. 
● Gaurkotasuna duten gaiak. 
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6. GAITASUN ETA EDUKI LINGUISTIKOAK 

 

GAITASUN ETA EDUKI MORFO-SINTAKTIKOAK 

 
Perpausa 

● Perpaus bakuna. 

 

- Elementu osagaiak (subjektua, predikatua, osagarriak, atributua, bokatiboa, nabarmenkeria-

adierazpenak...), horien posizioa (ordena zuzena edo alderantzizkoa) eta komunztadura-fenomenoak 

(subjektua eta predikatua). Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

- Perpaus motak hiztunaren jarreraren arabera. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta 

sendotzea. 

 

- Adierazpenezkoak: baiezkoak (A inveja envenena) edo ezezkoak (Não chegou cedo). 

- Harridurazkoak (Que exagero!). 

- Aukeran (Isso pode ser verdade). 

- Dubitatiboak (Talvez volte amanhã). 

- Galderazkoak: orokorrak (Querem comer connosco?) edo partzialak (O que vão comer 

amanhã?). 

- Desideratiboak (Quem me dera estar na praia). 

- Aginduzkoak (Dispam os casacos, meninos). 

 

- Perpaus motak predikatuaren izaera gramatikalaren arabera. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak 

berrikustea eta sendotzea. 

 

- Kopulatiboak (A Terra é redonda). 

- Iragankorrak (Eu conheço os seus filhos). 

- Iragankorrak (A Maria saiu de casa às 8h). 

- Pasiboak: ser (A Câmara foi cercada pela polícia), estar (O relatório está terminado) eta 

ficar (O Hugo ficou constipado) aditz osagarriekin; se (Aceitam-se cartões de crédito) 

partikula zirraragarria; 'por' (A casa foi feita pelo pedreiro) eta 'de' preposizioen agente 

arautuaren gabezia edo presentzia. 

- Erreflexiboak (Nós lavamo-nos). 

- Elkarrekikoak (Eles amam-se). 

- Inpertsonalak (Já anoitece). 

 

 

● Perpaus konposatua. 

 

- Perpaus koordenatuak: 

 

- Koordinazio asindetikoa (Os miúdos correm, brincam, saltam). 

- Koordinazio sindetikoa: 
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- Perpaus kopulatiboak (A Teresa chora e ri). 

- Perpaus hautakorrak (Ou passas ou chumbas). 

- Aurkaritza-perpausak (Ele bem se esforçou, mas não teve sucesso). 

- Perpaus konklusiboak (Sou humano, portanto posso errar). 

- Azalpen-perpausak (Vamos beber, que estou cheia de sede). 

 

- Mendeko perpausak: 

 

- Perpaus substantiboak: 

 

- Erlatibo substantiboak (Apenas pagamos quanto consumirmos). 

- Osagaiak (É possível que amanhã saia o sol). 

- Zeharkako harridurazkoak (Repara como ela joga). 

- Zeharkako galderak (Quero saber onde estudaste português). 

- Infinitiboak (Penso seres tu o responsável pelo acidente). 

 

- Perpaus adjektiboak: 

 

- Erlatibo esplikatiboak (O Dr. Gomes, que é um professor exigente, preocupa- se com os 

progressos dos seus alunos). 

- Erlatibo murriztaileak (O homem que é prudente não gasta mais do que ganha). 

 

- Perpaus adberbialak: 

 

- Juntagailuzko perpausak: 

 

- Kausalak (Tem muita fome porque não come há dias). 

- Konparatiboak (Aconteceu tudo como pensáramos). 

- Kontzesiboak (Embora conheçamos bem Lisboa, ainda temos lugares novos 

para descobrir). 

- Baldintzazkoak (Se não comeres, não vês o filme). 

- Ondoz ondokoak (Tanto estudou, que ficou com problemas mentais). 

- Finalak (Não te deites tarde, para partirmos bem cedo). 

- Denbora-perpausak: 

 

- Aldiberekotasuna (Quando era pequeno passava as férias em 

Aveiro). 

- Aurrekoa (Antes de irem ao arraial, descansem um bocadinho). 

- Ondorengoa (Depois de terem deixado a bagagem no hotel, 

dirigiram-se a um restaurante). 

 

- Gerundiba-perpausak (Andando eu no centro de Elvas, eles vieram ter comigo). 

- Partaidetza-perpausak (Dito isto, ficou tranquilo). 
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● Zuzeneko/zeharkako diskurtsoa. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta sendotzea eta 

subjuntiboaren formen eraldaketak txertatzea. 

 
Izenak eta adjektiboak 

 

● Izena: 

- Motak, generoa eta zenbakia. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta sendotzea, eta 

kasu berezi berriak ezagutzea: generoa (frei - sóror edo soror) eta zenbakia (papelzinho - 

papeizinhos). 

 

● Adjektiboa: 

- Motak, generoa eta zenbakia. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea, eta 

kasu berezi berriak ezagutzea: generoa (uma menina surda-muda) eta kopurua (canários amarelo-

ouro). Adjektiboak zabaltzea (conimbricense edo coimbrão). 

 
● Adjektiboen mailaketa: 

- Gradua: positiboa, konparatiboa (nagusitasuna, berdintasuna eta gutxiagotasuna) eta superlatiboa 

(absolutua eta erlatiboa). Oinarrizko Mailan azaldutako prestakuntza-mekanismoak berrikustea 

eta sendotzea, eta forma berriak aurkeztea (miudoaren superlatiboa - miudíssimo). 

 

● Aldatzaileak: 

- Atzizki handigarri (-ão, -aco, -alhão...) eta txikigarri (-inho, 

- ito, -icho...) - Eta interfinkoak (-z-...). 

 

● Izenaren eta adjektiboaren, determinatzaileen eta izenaren arteko komunztadura... Oinarrizko Mailan 

azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

Determinatzaileak 

 

● Artikuluak, erakusleak, posesiboak, mugagabeak, kuantifikatzaileak, harridurazkoak, galdetzaileak eta 

erlatiboak. Formen berrikuspena eta finkapena, preposizioekin (àquela) edo beste elementu 

batzuekin (estoutro) egin daitezkeen konbinazioak, balioak eta erabilerak, Oinarrizko Mailan jada 

azaldu direnak. Bereziki azpimarratuko da herrialdeen, eskualdeen, hirien edo herrien izenetan (A 

Eslováquia, Amesterdão...) artikulurik dagoen edo ez. 

 

 

Izenordainak 

 

● Izenordainak. Haren forma, balio eta erabilera guztiak berrikustea eta finkatzea, batez ere zuzeneko 

eta zeharkako objektuko izenordain atonoen (mo, lho, no lo...) kontrakzioen ondoriozko formak, 

Oinarrizko Mailan jada azaldu direnak. 

 

● Oinarrizko Mailan azaldutako aditzarekiko izenordain atonoaren kokapena berrikustea eta sendotzea: 

- Proklisia (Guardei-lhas no cesto). 
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- Enklisia (Não vo-las guardei no cesto). 

- Mesoklisia (Guardá-las-ei no cesto). 

 

● Oinarrizko Mailan tratatutako tratamendu-moduak berrikustea eta finkatzea, eta beste batzuk 

aurkeztea (Vossa Eminência, Vossa Majestade...). 

 
Aditzak 

 

● Oinarrizko Mailan landutako aditzari buruzko eduki guztiak berrikustea eta sendotzea. 

 

● Aditz berriak gehitzea, aditz-denborak, jokaldiaren forma bereziak, aditz motak...: 

 

- Indikatiboz osatutako orainaldiaren etorkizuna. Eraketa, balioak eta erabilerak. 

- Indikatiboaren lehenaldi sinplearen etorkizuna. Eraketa, balioak eta erabilerak. Horren 

ordez indikatibo akastuna jartzea. 

- Indikatiboz osatutako iraganaldiaren etorkizuna. Eraketa, balioak eta erabilerak. 

- Subjuntiboko orainaldia. Eraketa, balioak eta erabilerak, batez ere perpaus 

hautakarietan eta perpaus substantiboetan. 

- Subjuntiboaren lehenaldi burutugabea. Eraketa, balioak eta erabilerak, batez ere 

perpaus hautakarietan eta perpaus substantiboetan. 

- Subjuntiboaren lehenaldi perfektua. Eraketa, balioak eta erabilerak. 

- Subjuntiboaren lehenaldi pluskuanperfektua. Eraketa, balioak eta erabilerak. 

- Subjuntiboaren etorkizun sinplea. Eraketa, balioak eta erabilerak, batez ere, esaldi 

erlatiboetan. 

- Subjuntiboz osatutako etorkizuna. Eraketa, balioak eta erabilerak, batez ere, esaldi 

erlatiboetan. 

- Infinitibo pertsonal sinplea. Eraketa, balioak eta erabilerak. Oinarrizko Mailan landutako 

edukiak berrikustea eta sendotzea, eta ahozko forma horren erabilera berrietara 

hurbiltzea, batez ere esaldi substantiboetan. 

- Infinitibo pertsonal konposatua. Eraketa, balioak eta erabilerak. 

- Konjugazio perifrastikoa. Oinarrizko Mailan jada aztertutako egitura perifrastikoen 

formak eta balioak berrikustea eta finkatzea, eta beste berri batzuk gehitzea (andar a + 

infinitiboa; ir + gerundioa; ir a/vir a + infinitiboa; vir a + infinitiboa; ficar a + infinitiboa; 

costumar (presente edo indicatiboaren inperfectoa) + infinitiboa; acabar por + 

infinitiboa; ir (inperfektoa) + gerunitiboa/ + a + infinitiboa; estar para + infinitiboa; estar 

por + infinitivoa; ter a + infinitivoa; ter para + infinitiboa). 

- Konjugazio pronominala eta erreflexiboa. Eraketa, balioak eta erabilerak. Oinarrizko 

Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

- Aditz inpertsonalak eta esamolde inpertsonalak (subjuntiboaren orainaldia, infinitibo 

pertsonala...) eta aditz unipertsonalak eta defektiboak. Eraketa, balioak eta erabilerak. 

Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea, eta forma horien 

zenbait berezitasunetara hurbiltzea. 

- Zenbait aditzen erregimen preposizionalak (contribuir, dispor, ter gosto, ter tendência, 

perseverar, ter coragem....). 
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- Aditzaren forma inpertsonalak: infinitiboa, gerundioa eta partizipioa. Eraketa, balioak 

eta erabilerak. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea, eta 

forma horien zenbait berezitasunetara hurbiltzea. 

 
Adberbioak 

 

- Denborazko adberbioak eta lokuzio adberbialak, lekua, modua, kantitatea, baieztapena, ukapena, 

zalantza, baztertzea, sartzea, ordena eta galdetzaileak. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi 

eta sendotzea eta forma berriak txertatzea (eis, assaz, às avessas, à toa...). 

 

- Adberbioaren mailaketa: positiboa, konparatiboa eta superlatiboa. Oinarrizko Mailan azaldutako 

edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 
 

DISKURTSOAREN EDUKIAK 
 

Loturak eta beste partikula batzuk 
 

● Preposizio eta lokuzio prepositiboak. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta sendotzea 

eta forma berriak txertatzea (a respeito de, em redor de...). 

 

● Juntagailuak eta lokuzio konjuntiboak. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta sendotzea 

eta forma berriak sartzea. 

 

- Koordinatuak: 

 

- Kopulatiboak (e, nem, também, não só... mas também, não só... como também, 

tanto... como...). 

- Hautakariak (ou, ou... ou, já... já, nem... nem, ora... ora, quer... quer, seja... seja...). 

- Aurkariak (mas, porém, todavia, contudo, apesar disso, no entanto, ainda assim, não 

obstante, de outra sorte...). 

- Ondorioak (logo, pois, portanto, assim, por conseguinte, por consequência, por 

isso...). 

- Azalpenezkoak (pois, porquanto que...). 

 

 

- Mendekoak: 

 

- Kausazkoak (porque, pois, porquanto, como, já que...). 

- Konparatiboak (como, segundo, conforme...). 

- Kontzesiboak (embora, contanto, ainda que...). 

- Baldintzazkoak (se, caso, a não ser que...). 

- Ondoz ondokoak (que, anterior de tal, tão, tanto ou tamanho...). 

- Amaierak (que...). 
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- Denboraleak (quando, enquanto, apenas, mal...). 

 

● Interjekzioak. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta sendotzea eta forma berriak sartzea 

(Avante!, embora!...). 

 

● Muletillak (pá, não é...). 

 

 

GAITASUN ETA EDUKI LEXIKO-SEMANTIKOAK 

 
Landutako egoeren hiztegia 

 
● Eduki lexikoen errepasoa. 

● Antzeko esanahia duten hitz-multzoen arteko bereizketa indartzea (eremu semantikoak). 

● Esaera zaharrak. 

● Interjekzio ohikoenak. 

 

Sinonimia eta polisemia 

 

● Hitz sinonimoak edo aldeko esanahikoak. 

● Ohiko hitz antonimoak. 

● Polisemia eta zentzu bikoitza maiz erabiltzen diren hitzetan. 

● Hiztegi arrunteko hiperonimoak. 

 

L1 interferentzia 

 

● Ohiko interferentzia teknikoak eta lagun faltsuak (LM edo beste bigarren hizkuntza batzuekin). 

 

 

GAITASUN ETA EDUKI FONETIKO-FONOLOGIKOAK 

 
● Soinu eta fonema bokalikoak eta kontsonantikoak. Elementu isolatuak, testuinguruak eragindako 

aldaketak eta beste prozesu fonologiko batzuk (gortzea, sonorizazioa, asimilazioa, elisioa, 

palatalizazioa, nasalizazioa, epentesia, bokal-alternantzia...). Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak 

berrikustea eta zailtasun handiena duten elementuak finkatzea (ahozko bokalak: tonikoak/atonoak, 

irekiak/itxiak, diptongoak, triptongoak eta hiatoak; sudurreko bokalak: tonikoak/atonoak, diptongoak 

eta triptongoak// kontsonante frikatiboak, albokoak eta dardarkariak). 

 

● Intonazioa. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

GAITASUN ETA EDUKI ORTOTIPOGRAFIKOAK 
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● Fonemen eta soinuen irudikapen grafikoa. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta 

sendotzea, eta hitz homofono berriak aurkeztea (animalien bucho-urdaila/bucho -landarea), 

homografoak (azalaren lesioa- rúpia/rupia -txanpona) eta paronimoak (esterno: bularreko hezurra/ 

externo:  kanpokoa). 

 

● Atzerriko hitzen ortografia (guiché, uísque...). 

 

● Karaktereen erabilera forma desberdinetan (letra larriak/xeheak, letra etzana, letra lodia...). 

Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

● Zeinu ortografikoak (azentuak, sudur-tileta, cedilla, dieresia, apostrofea, gidoia.). Oinarrizko Mailan 

azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

● Sinbolo, laburdura, sigla edo akronimo arruntak. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikusi eta 

sendotzea eta forma berriak sartzea (c/c, P.F., PJ...). 

 

● Puntuazioa. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

● Silaba eta bere banaketa. Oinarrizko Mailan azaldutako edukiak berrikustea eta sendotzea. 

 

EBALUAZIOA 

Entzunaren ulermena 
 
● Testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta ñabardura 

garrantzitsuenak ulertzen ditu. 
● Testuaren komunikazio-funtzio garrantzitsuenak bereizten ditu. 

● Testuaren antolamendurako oinarrizko patroi sintaktikoak ezagutzen ditu. 

● Sarritan erabiltzen diren patroi sintaktikoak eta eguneroko gai orokorrei edo bere intereseko gaiei buruzko 

ahozko lexikoa ezagutzen ditu. 

● Ezagutzen ez dituen  zenbait hitzen eta adierazpenen esanahia testuingurutik ondoriozta dezake, oro har 

zuzen. 

● Eguneroko egoeretan erabili ohi diren soinu, azentu, erritmo eta intonazio patroiak bereizten ditu, eta 

horiei loturiko komunikazio-asmoak eta elementu afektiboak bereizten ditu (seriotasuna, haserrea, txantxa 

…). 

● Testua interpretatu egiten du eguneroko bizitzari, bizi-baldintzei, pertsonarteko harremanei, ohiturei eta 

balioei, eta konbentzio sozialei buruzko alderdi soziokulturalen eta soziolinguistikoen gaineko ezagutzak 

aintzat hartuta.  

Ahozko ekoizpena eta elkarreragina 
 
● Ahozko testuak ekoizteko, ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak aplikatzen ditu. 
● Sarri erabiltzen diren adeitasun-arauak errespetatzen ditu. 
● Ahozko testu laburrak edo ertainak, koherenteak eta egitura argi eta bakunekoak sortzen ditu, hizkuntza 

estandarrean eta erregistro formal edo informalean. 
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● Mezua egokitu edo birformulatzeko eta komunikazioa berrezartzeko prozedura errazak erabiltzen ditu. 

● Testuinguru bakoitzeko diskurtso-patroi ohikoenak  erabiltzen ditu. 

Ebaluaziorako honako irizpide hauek erabiliko dira: 

 
Egokitasuna 
● Ariketan eskatzen dena bete da (irupena … ). 
● Diskurtsoa komunikazio-egoerara egokituta dago: erregistroa, solaskidea, helburua … 
● Argi egituratutako informazio-trukeetan modu lauan parte hartzen du, hitza hartzeko eta hitzari eusteko 

formula eta keinu errazak erabilita, nahiz eta, batzuetan bere ekoizpenean pentsatzeko joera duenez, 
solaskidearen parte hartzea oztopatzen duen.  

● Hitza hartu, eman edo eskatu egiten du. 
● Solaskideak esan duenaren aurrean erantzuteko ahalmena. 
● Behar izanez gero, zerbait argitzeko edo informazio gehiago eskatzen du. 

 
Koherentzia eta kohesioa 
● Elementu labur eta errazak lotzen ditu oinarrizko kohesio formak erabiliz. Kateamendua kohesionatua eta 

lineala da. 
● Ideiak egokiak dira komunikazio-egoerarako eta diskurtsoa jarraitzeko behar hainbat beste garatuta daude. 
 
Jariotasuna 
● Jarduna nahikoa jarraitua da nahiz eta geldiuneak egon daitezkeen eta, batzuetan, solaskidearen laguntza 

behar izaten du. 
● Batzuetan, hitz egiten hasi aurretik, pentsatu egin behar izaten du. 
 
Aberastasuna 
● Mailako nahikoa baliabide linguistiko erabiltzen ditu gai ezagunen gainean aritzeko. 
● Nahikoa hiztegi erabiltzen du gai ezagunen, orokorren, egunerokoen edo bere interesekoen gainean egoki 

aritzeko, nahiz eta oraindik akats larriak egiten dituen gaiak abstraktuak direnean edo ohiko egoeretakoak 
ez direnean. 

● Elkarrizketetan, ez da erantzun laburretara mugatzen, ezta parafrasietara ere. 
 
Zuzentasuna eta ahoskera 
● Nahikoa zuzen hitz egiten du, noizean behin komunikazioa eragozten ez duten akatsak egiten dituen arren. 
● Bere ahoskera argia da eta garbi ulertzen da, nahiz eta atzerriko azentua duela agerian geratzen den, 

komunikazioa eragozten ez duten ahoskera-akatsak egiten dituen eta solaskideek errepikatzeko eskatu 
behar izaten duten noizean behin. 

 

Irakurriaren ulermena 
 
● Hizkuntza bera erabiltzen duten kulturetako  komunikazio idatziari buruzko alderdi soziokulturalen eta 

soziolinguistikoen gaineko ezagutzak aintzat hartuta, testua interpretatu egiten du. 
● Testuaren zentzu orokorra, funtsezko informazioa, puntu eta ideia nagusiak eta xehetasun 

garrantzitsuenak ulertzen ditu. 
● Testu-mota kontuan hartuta, testu idatziak berezko dauzkan diskurtso-patroi ohikoenak bereizten ditu, 

antolamendukoak, garapenekoak zein amaierakoak. 
● Komunikazio idatzian sarri erabiltzen diren egitura sintaktikoen osagaiak eta berauen antolamendua 

bereizten ditu. 

● Eguneroko gaiei eta gai orokorrei buruzko edo interes pertsonaleko, hezkuntzako edo lanbideko gaiei 

buruzko sarri erabiltzen den hiztegia ulertzen du. 
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● Ezagutzen ez dituen zenbait hitzen eta adierazpenen esanahia testuingurutik ondorioztatzen du, oro har 

zuzen. 

● Ohiko puntuazio-markak eta konbentzio tipografiko eta ortografikoak ezagutzen ditu, baita sarri erabiltzen 

diren laburdurak eta sinboloak ere. 

Idatzizko ekoizpena eta elkarreragina 
 
● Idatzizko testuak ekoizteko eta elkarreraginean aritzeko, ezagutza soziokultural eta soziolinguistikoak 

aintzat hartzen ditu. 
● Testuinguruari erreparatuta, sarri erabiltzen diren adeitasun-arauak errespetatzen ditu. 
● Testu idatzi laburrak eta egitura bakunekoak ekoizten ditu ohiko testuinguruetara egokituta. 

● Testuinguru bakoitzeko diskurtso-patroi ohikoenak  erabiltzen ditu testua antolatzeko. 

Ebaluaziorako honako irizpide hauek erabiliko dira: 
 
Egokitasuna 
● Ariketan eskatzen dena bete da (hitz kopurua, aztertu beharreko puntuak …) 
● Komunikazio-egoerari egokitu zaio: erregistroa, hartzailea, helburua, testu-mota … 
 
Koherentzia eta kohesioa 
● Ideiak modu koherentean adierazita daude (ez dago kontraesanik, ezta informazio jauzirik ere), gaiarekin 

lotuta daude eta ondo garatuta daude. 
● Behar beste informazio ematen du. 
● Aurrerabidea lineala da. 
● Elementu labur eta errazak lotzen ditu ohiko testu antolatzaileak eta oinarrizko puntuazio markak erabilita. 
● Erreferenteak (izenordainak, anaforak …) nahikoa zehatz erabiltzen ditu, errepikapenera jo barik.  
 
Aberastasuna 

● Oinarrizko hiztegia ondo erabiltzen du eta eguneroko edo ohiko egoeretako gaien gainean aritzeko nahikoa 

hiztegi dauka baina oraindik akats larriak egiten ditu pentsamendu konplexuak adierazten dituenean edo 

ohikoak ez diren gai eta egoeren gainean aritzen denean. 

● Mailako hizkuntza baliabideak nahikoa ugari erabiltzen ditu, batzuetan molde bereko esaldi eta perpausak 

erabiltzeko joera badu ere. 

 

Zuzentasuna 

● Eguneroko egoeretan, nahikoa zuzen komunikatzen da akats batzuk egiten dituen arren baina akatsok ez 

dute testuaren ulergarritasunean eraginik izaten. 

● Hiztegi-akatsek ez dute komunikazioa eragozten. 

● Zuzen erabiltzen ditu ortografia eta puntuazio-markak batzuetan esanguratsuak ez diren hutsegiteren 

batzuk egin ditzakeen arren. 

 

Bitartekotza 
 

● Behar dituen estrategiak erabilita, jakinarazi behar duen informazio-garrantzitsua zein den identifikatzen 

du. 

● Mezua argia eta eraginkorra izan dadin, galdera errazak baina adierazgarriak egiten ditu behar duen 

informazioa jasotzeko. 
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● Oro har, zuzen interpretatzen ditu igorle eta hartzaileen jokabide eta komunikazio giltzarriak eta diskurtsoa 

eskatutako funtzioetara eta erregistrora egokitzen du, batzuetan jariorik gabe egiten badu ere. 

● Hartzailearentzat garrantzitsua den informazioaren gaineko oharrak hartzen ditu. 

● Esandakoa errepikatu edo birformulatu egiten du modu errazagoan edo landuagoan, hartzaileei mezua 

argiago edo ulergarriago egitearren. 

● Parte hartzaileek ulertzea errazten du; horretarako, bere ustez haiek ba omen dakiten konparazioez eta 

lotura errazez baliatzen da. 

 


