URTEKO
PROGRAMAZIOA

IKASTURTEA 2020-21
MAILA
1 DBH

IRAKASLEA
ARLOA

Elixabete Aranburu Lertxundi
Frantsesa

HELBURUAK
Frantseseko gaiak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren barne, ikasleengan gaitasunak
garatzen lagunduko du. Hauek apirilaren 22ko 24/2015 Foru Dekretuan zehazturik agertzen
dira.

EDUKIAK
apirilaren 22, 24/2015
Foru Dekretua

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
apirilaren 22, 24/2015 Foru Dekretua

ESTANDAR EBALUAGARRIAK
apirilaren 22, 24/2015 Foru Dekretua

MATERIAL ETA BALIABIDE DIDAKTIKOAK
Testuliburuak

LIBURUA

LIVRE D’EXERCICES

ARGITALETXEA

En Spirale 1

À plus 1

Oxford/Macmillan

Irakurketa liburuak:
.3.hiruhilekoa.....Le blog de Maïa
Beste materialak:
Ikaslearen kuadernoa, ordenagailua, DVDak eta momentu bakoitzean lagungarri izan
daiteken beste edozein material.
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7.2.1.2 Ebaluatzeko elementuak
-AHOZKO TESTUEN ULERMENA
-AHOZKO TESTUEN EKOIZPENA
-IDATZIZKO TESTUEN ULERMENA
-IDATZIZKO TESTUEN EKOIZPENA
Komunikaziorako konpetentzia 4 trebetasun hauen bitartez ebaluatuko da.
Horretarako urtean zehar egindako lana trebetasun hauek garatzera eta ebaluatzera
zuzenduko da.

KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Hiru ebaluaketatan banatuko dugu ikasturtea. Ebaluaketa bakoitzean portafolioa eta
azterketak egingo dira.
Portafolioa: lanak eta testu produkzioak %30. Hauek ebaluatzeko ezinbestekoa
izango da irakasleak zehaztutako datan aurkeztea.
Azterketak %60
Jarrera %10
Gaia gainditzeko ezinbestekoa izango da portafolioan, azterketan eta jarreran%50a
lortzea.

BERRESKURAPEN SISTEMA
Lehenengo bi ebaluaketek berreskurapena izango dute. Hirugarren ebaluaketako
berreskurapena ekaineko ohiko deialdian egingo da. Horretarako jarrera %10,
portafolioa %30 eta azterketa %60 ebaluatuko dira. Atal bakoitza gainditzea
ezinbestekoa izango da. Portafolioa berreskurapenean ebaluatzeko ezinbestekoa
izango da berreskurapeneko azterketaren datarako aurkeztea. Jarreraren atala ez
gainditzekotan, irakasleak ezarriko du berreskurapenerako baldintza.
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OHIKO DEIALDIA: ebaluaketaren bat ez bada gainditzen ebaluaketako eduki osoa
ebaluatuko da ekaineko ohiko deialdian. Urteko portafolioa gainditzea ezinbestekoa
da eta notaren %30a suposatuko du. Notaren %60a azterketa izango da. Notaren
%10a jarrera izango da. Hiru atalak gainditzea ezinbestekoa da gaia gainditzeko.
Portafolioa eta jarrera ebaluatzeko,ohiko deialdiko azterketa datarako aurkeztu behar
da.
EZ-OHIKO DEIALDIA: ohiko deialdia gainditzen ez bada, ez-ohiko deialdia izango da
ekainean.Urteko portafolioa gainditzea ezinbestekoa da eta notaren %30a
suposatuko du. Jarrera gainditzea ezinbestekoa da eta notaren %10a suposatuko
du. Notaren %60a azterketa izango da. Hiru atalak gainditzea ezinbestekoa da gaia
gainditzeko. Portafolioa eta jarrera ebaluatzeko ez-ohiko deialdiko azterketa
datarako aurkeztu behar dira.

Jarrerak gaiarekiko, lanarekiko eta ikaskide zein irakasleendako errespetua
adieraziko du. Jarrera desegoki batek ebaluaketa ez gainditzea suposa dezake.
Programazio honek ikasturtean zehar aldaketaren bat jasaten badu, ikasleei
jakinaraziko zaie.

Gurasoek irakaslearekin harremanetarako bideak:
earanbuler@educacion.navarra.es
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