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IKASTURTEA 2020-2021 IRAKASLEA Carlos Machina Garcés 
MAILA DBH 4 ARLOA Latina 
 
HELBURUAK, OINARRIZKO GAITASUNAK, EDUKIAK, GUTXIENGOAK, EBALUAZIO      
IRIZPIDE eta ESTANDAR EBALUAGARRIAK 
 
24/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko         
Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena. 
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 
 
 
OINARRIZKO GAITASUNAK/COMPETENCIAS BÁSICAS 
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   

 
 
EDUKIAK / GAIAK /CONTENIDOS/TEMAS 
1. hiruhilabetea 
 
 
 
 
 
 
 

● Mitologia grekolatindar jainko-jainkosak. 
● Troiaren historia 
● Latindar ahozkera. 
● Kasuak eta funtzioak. 
● Izenak: 1.go eta 2. deklinabideak. 
● Adjektiboak: 1. eta 2. deklinabidearen bidezkoak. 
● Aditzak: infinitiboa eta orainaldia. 
● Hiztegia: gaiak 1-4 

 
2. hiruhilabetea 
 
 
 
 
 

● Erromaren sorrera. 
● Izenak: 3. deklinabidea. 
● Adjektiboak: 3. deklinabidearen bidezkoak. 
● Preposizioak: ad, in… 
● Aditzak: lehenaldi burutugabea. 
● Hiztegia: gaiak 5-7 
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3. hiruhilabetea 
 
 
 
 

● Izenak: 4. deklinabidea. eta 5. deklinabidea. 
● Adjektiboak:1., 2. eta  3. deklinabidearen bidezkoak. 
● Aditzak: geroaldia eta orainaldi burutua. 
● Hiztegia: gaiak 8-10 

 
Covid 19 dela eta, ikasturtean zehar edukinak egoki edo alda daitezke. Hori gertatuz             
gero ikasleei abisatuko zaie. 
 
KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 
 
Ikasgaiaren edukinak progresiboak direnez, 3. ebaluaketaren nota erabakiorra izanen da          
ikasturte bukaerko emaitza edo nota jartzerakoan. Beste ebaluaketak ere aintzat hartuko           
dira.  
 

● 1.go ebaluaketa: % 20  
● 2. ebaluaketa: % 30  
● 3. ebaluaketa: % 50  

  
Azterketa bakarra egingo da ebaluazio bakoitzean. Azterketek bi atal izango dituzte:  

● Teoria: % 70 
● Itzulpena: % 20 edo 30 gehienez 

 
Dena den, hiru aldiz jarrera desegokia badu (etxeko lana egin gabe, gelan lan egin 
gabe, gehiegi hitz egin…), ebaluaketaren notan puntu bat kenduko zaio. 
Covid 19 dela eta, ikasturtean zehar kalifikazio irizpideak alda daitezke. Hori gertatuz gero             
ikasleei abisatuko zaie. 
 
 
 
BERRESKURAPEN SISTEMA 
 
1. eta 2. ebaluazioek errekuperazioa izango dute, eta 3. ebaluazioaren 
errekuperazioa ohiko deialdian egingo da. Behar dituztenei errefortzuzko ariketak 
emango zaizkie, baita ez-ohiko deialdirako ere. Errekuperatzeko azterketak eta lanak 
eskatu ahal zaizkie ikasleei. 
 
 
 
 
 
 

 
San Pedro 44, 31797 
LARRAINTZAR 

Tel: 948 309206 
Faxa: 948 309353 

cplarrai@educacion.navarra.es 
iesolarr@educacion.navarra.es 

 

mailto:cplarrai@educacion.navarra.es
mailto:cplarrai@educacion.navarra.es


 

 

URTEKO 
PROGRAMAZIOA 

 
 
BESTELAKOAK: baliabideak, metodologia, aniztasuna 
 
Baliabideak: 
 
Ikasleek ez dute testu-libururik erabiliko, ez baitago libururik euskaraz. Irakasleak 
kurtso hasieran koaderniloa fotokopiatuta banatuko die ikasleei. 
 
Metodologia: 
● Metodologia tradizionala. 

● Ikaslearen norbanako lanari garrantzi handia emanen diogu, bai gela barneko 
jardueretan, bai gelatik kanpoko lanetan. Ikasleek, beraz, zenbait itzulpen 
etxean prestatu beharko dituzte. 

● Ikasleen parte-hartze aktiboa bilatuko da gelako jardueretan, eta askotan 
eskatuko zaie egindako itzulpena edo gai bati buruz bilatutako informazioa. 

● Covid 19 dela eta klaseak bertan behera geratuz gero Drive, Classroom y Google 
Meet-en bitartez iharduerak proposatuko dira. 

 
Aniztasuna: 
Errefortzu ariketak eta lanak zailtasunak dituzten ikasleekin. 
 
 
 
 
Sinadura: 

 
                                                                                                      Carlos Machina 
 
Larraintzarren,  2020ko ……irailaren …………...5ean 
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