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IKASTURTEA 2020-2021 IRAKASLEA Patricia Azpeitia Carabias  
MAILA DBH 2 ARLOA INGELESA 
 
HELBURUAK, OINARRIZKO GAITASUNA, EDUKIAK, EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK 
 
24/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena kontuan hartuko da.. 
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 

 
Dagokion hiztegi zehatza eta egitura gramatikala landu arlo guztietan; ahozkoan,          
idatzizkoan bai ulermenan baita ekoizpenean ere.Honen bidez, atzerriko hizkuntzaren         
alderdi kulturala ezagutarazi eta aldi berean, hainbat konpetentzi digital eta sozialetan           
trebatuko dira. 
 

 
x HIZKUNTZA KOMUNIKAZIOA x GAITASUN SOZIAL ETA ZIBIKOAK 
x MATEMATIKA GAITASUNA ETA 

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIAKO 
OINARRIZKO GAITASUNAK  

x 
 

EKIMENA ETA EKINTZAILETZA 

x GAITASUN DIGITALA  
x 

KONTZIENTZIA ETA ADIERAZPEN 
KULTURALAK 

x  IKASTEN IKASTEA   

 
 

 DENBORALIZAZIOA 
 

1. hiruhilabetea 
2 unitate hauek: 
Unit 1: At school. 
Unit 2: In the news. 

 
2. hiruhilabetea 

3 unitate hauek: 
Unit 3: Seeing the world. 
Unit 4: Everyday life. 
Unit 5: It’s a crime. 

 
3. hiruhilabetea 

3 unitate hauek: 
Unit 6: Going green. 
Unit 7: Living your life. 
Unit 8: Healthy choices. 
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KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 
Ebaluazio arruntak 
Ebaluazio arruntak: lehenengo, bigarren eta hirugarren ebaluazioak. 
Kalifikatzeko irizpideak: 
 
Gaitasunak (notaren %85a): 

●Gramatika eta hiztegia: notaren %40a. Azterketen eta lanen bitartez kalifikatuko da. 
●Idazmena (writing): notaren %20a. Azterketen eta lanen bitartez kalifikatuko da. 
●Irakurmena (reading): notaren %20a. Azterketen eta lanen bitartez kalifikatuko 

da.Bigarren ebaluaketan irakurmen liburuxka bat izango dute gabonetan 
irakurtzeko.Irakurri eta bertan azaltzen zaizkien ariketak egin beharko 
dituzte.Notaren %10 izango da. 

●Entzumena (listening): notaren %10a. Azterketen eta lanen bitartez kalifikatuko da. 
●Mintzamena (speaking): notaren %10a. Azterketen eta lanen bitartez kalifikatuko 

da. 
 
Klaseko eta etxerako lana (notaren %15a): 

● Klaseko lana eta jarrera: notaren %5a. Era jarraian kalifikatuko da. Jarrera 
gainditzea ezinbestekoa da irakasgaia gainditu ahal izateko, beraz gutxienez 
5a atera beharko da.  

● Etxerako lana: notaren %10a. Era jarraian kalifikatuko da. 
 
Azterketen bitartez kalifikatuko da. Horretaz gain, urtean zehar liburuak irakurri beharko 
dira eta horiei buruzko lantxoak ere kontuan hartuko dira notarako.  
 
OHARRA: gaitasun guztietan gutxienez 4 atera beharko da media egin ahal izateko. 
 
Ikasturte osoko kalifikazioa 
Ez badago suspensorik, azkeneko nota jartzeko kontutan hartuko dira hiru ebaluazioak: 
 

1. Ebaluaketa: azken notaren %25a. 
2. Ebaluaketa: azken notaren %30a. 
3. Ebaluaketa: azken notaren %45a. 

 
Kurtsoan zehar egoera bereziren bat suertatzen bada, portzentai hauek aldaketak 
jasan ditzakete. 
 

EZ-GAINDITUAK BERRESKURATZEKO SISTEMA 
Ebaluazio arrunta 
Ebaluazio jarraia da, beraz azterketa bakoitzean aurreko gaietako edukiak sar 
daitezke. 3. ebaluazioa suspendituta, zuzenean  ohiko deialdira joan beharko da 
ikaslea. Aldiz, 3. ebaluazioa gaindituta, aurreko ebaluazioak berreskuratuko dira. 
 
OHIKO DEIALDIA 
Ikasle batek ez badu ikasturtea gainditzen, ohiko deialdiko azterketa egin beharko du.  
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EZ OHIKO DEIALDIA 
Ikasleak ohiko deialdia gainditzen ez badu,  ez-ohiko deialdian beste aukera bat izanen 
du.  
 
Aurreko ikasturtean gainditu gabeak kalifikatzeko irizpideak 
Aurreko ikasturtean gainditu gabeko ingelesa errekuperatzeko azterketa bat izango da 
ikasturtean zehar. Azterketa gabonak pasa ondoren egingo da. Gainditu gabeko 
ikasleari data zehatzak eta ikasteko materia jakinaraziko zaizkio, ikasturteko egutegia 
kontuan hartuz. 
 
Azterketa honen atal hauek ebaluatuko dira: 
● Gramatika eta hiztegia: %50a. 
● Irakurmenaren ulermena eta azalpena/ garapena: %50a. 
 
Azterketetara ez etortzeak 
Ohiko eta ez-ohiko deialdien datak ofizialak dira. Ikaslea agertzen ez bada, dokumentu 
ofiziala aurkertuz justifikatu behar du bere ez-etortzea. Besterik ez da onartuko. 
 

 
Oharra: honako programazio labur hau, ikasturtean zehar eman daitezkeen 
beharretara egokitu daiteke.  
 

BESTELAKOAK 
Hauek dira testu liburuak: 
Student’s Book. New English in Use ESO 2 ISBN 978-9963-51-664-3 
Workbook. New English in Use ESO 2 BASQUE (Euskara) ISBN 978-9963-51-667-4 
Linda Marks eta Charlotte Addison idazleak. Burlington Books Argitaletxea. 
 
 
 
 

Sinadura 
 

 
 
 
 
 

Larraintzarren 20…ko ……………………...aren …………...an 
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