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Lehen Hezkuntza
Ebaluazio
adierazleak eta
edukiak

LH

LH1
MATEMATIKA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

EDUKIAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: talde-lanean
eragikor eta sortzailea kudeatzen du informazioa eta
emaitzak komunikatzen ditu.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemak ebazten ditu hainbat estrategiekin eta
laguntzaile manipulagarriekin.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak irakurri eta erabiltzen ditu ehun arte
Zenbakien arteko oinarrizko erlazioak ezagutzen
ditu
ERAGIKETAK:
Hogei arteko deskonposaketa egin eta ulertzen
du.
Hogei arteko eragiketa oinarrizkoak egiten ditu.
Digito bakarreko batugaietako eragiketak (+,-)
burutzen ditu.
BURUKETAK:
Eragiketak erabiltzen ditu testuinguruetan.
MAGNITUDEAK:
Magnitudeak: pisua, distantzia... erabiltzen ditu
testuinguruetan.
BURUZKO KALKULUA:
Oinarrizko buruzko kalkuluak egiteko gai da.
Batuketa baten batugaien deskonposaketa egiten
moldatzen da.
GEOMETRIA:
Poligonorik errazenak ezagutu eta deskribatzen
ditu.
Gorputz geometrikorik errazenak ezagutu eta
deskribatzen ditu.

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: informazioen
kudeaketa, plangintzak egin eta bete, lanen emaitzak
komunikatzea, talde-lanean aritzea motibazioaz eta
gatazkak kudeatzea autoerregulazioatik.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki
komunak: problemen ebazpena, modelizazioa eta
manipulazioa.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak ehun arte. Bi zifrako zenbakiak.
Izena, zifren leku balioa, aurrekoa eta ondorengoa,
handiagoa, txikiagoa.
ERAGIKETAK:
Hogei arteko konposatzea eta deskonposatzea.
Hogei arteko osoak batzea eta kentzea.
Batuketak eramanarekin eta eramanik gabeko
kenketak egitea.
BURUKETAK:
kenketa eraman barik eta batuketak eramanarekin.
MAGNITUDEAK:
Kiloa / m / osoa eta erdia.
BURUZKO KALKULUA:
+/- ( gehienez, bi zifra erabilita) zihurtatu lehenengo
hamar zenbakien konposaketa eta deskonposaketa
menperatzen dutela.
GEOMETRIA:
Poligonoak (karratua / laukizuzena / eta hirukia)
Gorputz geometrikoak. Zirkulua, kuboa eta
piramidea.
Espazioan kokapena, orientazioa eta
errepresentazioa

LH1
HIZKUNTZAK
(EUSKARA/GAZTELANIA)

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

ENTZUMENA eta IRAKUMENA
Ahozko testuak ulertzen ditu: berariazko
informazioa eta zentzu orokorra.
Informazio garrantzitsua erregistratzen du era
gidatuan: taulak, fitxak, marrazkiak…
Fonemak ezberdintzen ditu eta hitzak irakurtzen
ditu.
Hitz eta esaldi errazak irakurtzen ditu eta ulertzen
ditu testuinguruari lotutakoak.
Parte aktiboa hartzen du irakurketa jardueretan.

EDUKIAK

ENTZUMENA ETA IRAKURMENA
Adinari egokitutako testu anitzak arretaz entzuteko
eta ulertzeko jarduerak proposatzea.
Adinari egokitutako askotariko testu oso laburrak
laguntzarekin irakurtzeko eta ulertzeko jarduerak
proposatu: irakaslearen irakurketa ozena, hitzak,
esaldiak edo testuak irakurri helburu bati begira...
Kontzientzia fonologikoa era ludikoan eta
testuinguruan era sistematikoan lantzea.
AHOZKO ELKARREKINTZA

AHOZKO ELKARREKINTZA
Modu aktiboan eta egokian parte hartzen du
komunikazio trukeetan: txanda errespetatu,
besteei arretaz entzun, elkarrizketaren haria
jarraitu.
Euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Bere ideiak, gertaerak, bizipen, sentimenduak
adierazten ditu laguntzarekin: ideien ordena eta
koherentzia, ahoskera egokia, oinarrizko hiztegia,
oinarrizko esapide sinpleak.
Abestiak, olerkiak errezitatzen ditu ahoskera,
erritmo eta intonazio egokia erabiliz.
Eredu batetik abiatuta oso testu motzak ekoizten
ditu: hitzak edota esaldi motzak.

Ikastaldeko kideen arteko elkarrizketetan parte
hartzea intereseko gaien inguruan.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Eredu batetik abiatuta ahozko eta idatzizko testu
laburrak eta anitzak sortzea edo osatzea.
Oinarrizko hiztegia lortzeko hitzekin jolastea.
Olerkien, bertsoen eta narrazioen dramatizatze-,
birsortze- eta errezitatze-jarduerak testuinguruan
kokatuta.
Ahozko eta idatzizko testu generoak: norberaren
aurkezpena, gai kurrikular bati buruzko azalpen sinplea,
arauak, jarraibidezko testuak, pertsonen deskripzioak,
norberaren zaletasunak, ipuinak, postala, jarraibidezko
testu batzuk (errezeta, jolasa, eskulana…), gertaeren
kontakizuna….

LH1
ATZERRIKO HIZKUNTZA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Gai da irakaslearen laguntzarekin, zenbait hitz edo
oso esaldi sinple esateko, eta soinuak, intonazioa
eta ahoskera imitatzeko.
Ahozko azalpen eta jarraibide sinpleen zentzu
orokorra ulertzeko gai da.
Bere intereseko ahozko kontakizunak arretaz
jarraitzen ditu.
Gai da laguntza handiz elkar eragiteko, hitzezko
edo hitzik gabeko erantzunen bitartez (buruz
ikasitako formulak baliatuz, nagusiki)
Ereduak erabiliz eta laguntza handiz, gelan
landutako oso testu sinpleak birsortu eta ekoizten
ditu eta txukun aurkezteko interesa azaltzen du.
Landutako
hizkuntza-ezagupenak
erabiltzen
saiatzen da.
Atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa adierazten
du.

EDUKIAK

MINTZAMENA
Eguneroko bizitzako gertaerei lotutako bizipenak,
norberaren aurkezpena, agurrak, gelako hizkuntza,...
modu oso gidatuan sortzea.
Soinuak, intonazioa eta ahoskera imitatzea.
ENTZUMENA
Ahozko azalpen eta jarraibide sinpleen zentzu
orokorra ulertzea.
Bere intereseko ahozko kontakizunak arretaz
jarraitzea: abestiak, errimak, ipuinak,
istorio
laburrak,.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Informazio pertsonalaren trukean, errutinetan, gelako
dinamikan edota simulazioetan… laguntza handiz
elkar eragitea, hitzezko edo hitzik gabeko erantzunen
bitartez (buruz ikasitako formulak baliatuz, nagusiki):
agurrak, eguraldia, asteko egunak,...
IDAZMENA
Ereduak erabiliz eta laguntza handiz, testu laburrak
eta oso sinpleak birsortzea eta ekoiztea: oharrak,
horma-irudiak ...
Testu idatziak txukun aurkezteko ardura hartzea.
**Hizkuntza ezagupenei dagokienez, hauek landu ahal
dira: days of the week, months, seasons, weather,
colours, cardinal numbers 1-20, school, family, farm and
wild animals, body parts, parts and rooms of the house,
toys, clothes, food and drink.

LH1

LH1

IKASKUNTZAREN
AUTOERREGULAZIOA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Bere lana planifikatzeko gai da.
Egindakoarekin konformatzen da.
Behar duena lortzeko ahalegina egiten du.
Laguntza eske jotzen du.
Dakien horren inguruko gogoetak adierazten
ditu.
Kideen artean egiteko proposamenak onartzen
ditu.

EDUKIAK

Zereginen planifikazioa (espazioen prestaketa,
materialen prestaketa, denboraren kudeaketa ...)
Lanaren garapena
Iturri ezberdinen kontsulta.
Ikasteko estrategiak
Metakognizioa.
Kolaborazioa eta kooperazioa.

LH2
MATEMATIKA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: talde-lanean
eragikor eta sortzailea kudeatzen du informazioa eta
emaitzak komunikatzen ditu.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemak ebazten ditu hainbat estrategiekin eta
laguntzaile manipulagarriekin.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak irakurri eta erabiltzen ditu
Zenbakien arteko oinarrizko erlazioak ezagutzen
ditu
ERAGIKETAK:
Hamarrekoen deskonposaketa egin eta ulertzen
du.
Hamarrekoen arteko eragiketa oinarrizkoak
egiten ditu.
Oinarrizko batuketak eta kenketak burutzen ditu.
BURUKETAK:
Eragiketak erabiltzen ditu testuinguruetan.
MAGNITUDEAK:
Magnitudeak: pisua, distantzia... erabiltzen ditu
testuinguruetan.
BURUZKO KALKULUA:
Oinarrizko buruzko kalkuluak egiteko gai da.
Batuketa baten batugaien deskonposaketa egiten
moldatzen da.
GEOMETRIA:
Poligono errazak ezagutu eta deskribatzen ditu.
Gorputz geometriko errazak ezagutu eta
deskribatzen ditu.

EDUKIAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: informazioen
kudeaketa, plangintzak egin eta bete, lanen emaitzak
komunikatzea, talde-lanean aritzea motibazioaz eta
gatazkak kudeatzea autoerregulazioatik.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemen ebazpena, modelizazioa eta manipulazioa.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak mila arte. Hiru zifrako zenbakiak.
Izena, zifren leku balioa, aurrekoa eta ondorengoa,
handiagoa, txikiagoa.
ERAGIKETAK:
Hamarreko osoak konposatzea eta
deskonposatzea.
Hamarreko osoak batzea eta kentzea.
Batuketak eramanarekin eta eramanik gabeko
kenketak egitea.
BURUKETAK:
kenketa eraman barik eta batuketak eramanarekin.
MAGNITUDEAK:
Kiloa / m / osoa eta erdia.
BURUZKO KALKULUA:
+/- ( gehienez,hiru bi zifra erabilita) zihurtatu
lehenengo hamar zenbakien konposaketa eta
deskonposaketa menperatzen dutela.
GEOMETRIA:
Poligonoak ( karratua / laukizuzena / hirukia /
zirkunferentzia)
Gorputz geometrikoak. Zirkulua, kuboa, prisma eta
piramidea.
Espazioan kokapena, orientazioa eta
errepresentazioa

LH2
HIZKUNTZAK
(EUSKARA/GAZTELANIA)

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

EDUKIAK

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Ahozko eta idatzizko testuak identifikatzen eta
ulertzen ditu: testu generoa, oinarrizko
informazioa, zentzu orokorra, oinarrizko hiztegia
eta esapideak.
Informazioa erregistratzeko baliabideak modu
gidatuan erabiltzen ditu: fitxak, taulak,
marrazkiak...
Landutako testuak ozenki irakurtzen ditu era
ulergarrian.
Parte aktiboa hartzen du irakurketa jardueretan.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Laguntzarekin modu aktibo eta egokian parte
hartzen du komunikazio-trukeetan: txandak
errespetatuz, besteei arretaz entzunez, gaiaren
haria gehienetan jarraituz eta oinarrizko
galdetzaileak erabiliz
Euskaraz hitz egitearen aldeko interesa eta
jarrera du.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Bere eguneroko beharrei erantzuteko modu
argian hitz egiten du
Ahozko eta idatzizko testu sinple eta anitzak
laguntzarekin sortzen ditu: ideien ordena eta
koherentzia, testuei dagokien oinarrizko hiztegia
eta esaldi sinpleak.
Ahoskera ulergarria du.
Fonema-grafia korrespondentzia egoki egiten
du.
Hitzak, oro har, egoki banatzen ditu.
Puntua eta koma ikurrak egoki erabiltzen ditu.
Abestiak, olerkiak eta narrazioak errezitatzen
eta antzezten ditu ahoskera, erritmo eta
intonazio egokia erabiliz.

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Adinari egokitutako ahozko eta idatzizko testu
anitzak arretaz entzutea, laguntzarekin irakurtzea
eta ulermen jarduerak proposatzea.
Testu generoak identifikatzea.
Kontzientzia fonologikoa era ludikoan
testuinguruan era sistematikoan lantzea.

eta

AHOZKO ELKARREKINTZA
Ikastaldeko kideen arteko
intereseko gaien inguruan.

elkarrizketak

haien

MINTZAMENA eta IDAZMENA
Eredu batetik abiatuta, ahozko eta idatzizko testu
sinpleak sortzea prozesuaren urratsak kontuan
harturik, gai kurrikular bati buruzkoak edo
norberaren bizipenekoak.
Testu idatzi sinpleak osatu, luzatu eta irizpide
batzuen arabera transformatzea. Esaldiak luzatzea
eta amaitzea.
Olerkien, bertsoen eta narrazioen dramatizatze-,
birsortze- eta errezitatze-jarduerak testuinguruari
lotuak.
Testu bakoitzak behar dituen oinarrizko hizkuntza
baliabideak eta lexikoa bere testuinguruan lantzea.
Oinarrizko hiztegia lortzeko hitzekin jolastea eta
esaldiak egitea testu-inguruan txertatuta.
Ahozko eta idatzizko testu generoak: ipuina, oharra,
abestia, olerkia, errezeta, argazki oina, arauak, pertsonen
deskripzioak, norberaren zaletasunak adieraztea, postala,
jarraibide sinpleak, gertaeren kontakizuna...

LH2
ATZERRIKO HIZKUNTZA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Gai da irakaslearen laguntzarekin, zenbait hitz edo
oso esaldi sinple esateko, eta soinuak, intonazioa
eta ahoskera imitatzeko.
Ahozko azalpen eta jarraibide sinpleen zentzu
orokorra ulertzeko gai da.
Bere intereseko ahozko kontakizunak arretaz
jarraitzen ditu.
Gai da laguntza handiz elkar eragiteko, hitzezko
edo hitzik gabeko erantzunen bitartez (buruz
ikasitako formulak baliatuz, nagusiki)
Ezagutzen dituen edo gogoko dituen gaien
inguruko ondo egituratutako aurkezpen xumeen
ideia nagusiak bereganatzen ditu
Ereduak erabiliz eta laguntza handiz, gelan
landutako oso testu sinpleak birsortu eta ekoizten
ditu eta txukun aurkezteko interesa azaltzen du.
Landutako
hizkuntza-ezagupenak
erabiltzen
saiatzen da.
Atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa adierazten
du.

EDUKIAK

MINTZAMENA
Eguneroko bizitzako gertaerei lotutako bizipenak,
norberaren aurkezpena, agurrak, gelako hizkuntza,...
modu oso gidatuan sortzea.
Soinuak, intonazioa eta ahoskera imitatzea.
ENTZUMENA
Ahozko azalpen eta jarraibide sinpleen zentzu
orokorra ulertzea.
Bere intereseko ahozko kontakizunak arretaz
jarraitzea: abestiak, errimak, ipuinak, istorio laburrak,.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Informazio pertsonalaren trukean, errutinetan, gelako
dinamikan edota simulazioetan… laguntza handiz
elkar eragitea, hitzezko edo hitzik gabeko erantzunen
bitartez (buruz ikasitako formulak baliatuz, nagusiki):
greetings, weather, days of the week, months,...
IRAKURMENA
Ezagutzen dituen edo gogoko dituen gaien inguruko
ondo egituratutako aurkezpen xumeen ideia nagusiak
bereganatzen dituzte, baldin eta irudiak baditu eta
astiro eta argi hitzegiten bada.
IDAZMENA
Ereduak erabiliz eta laguntza handiz, testu laburrak
eta oso sinpleak birsortzea eta ekoiztea: oharrak,
horma-irudiak, gelako proiektu xumeen ekoizpenak,
…
Testu idatziak txukun aurkezteko ardura hartzen du.
**Hizkuntza ezagupenei dagokienez, hauek landu ahal
dira: daily routines, weather, colours, cardinal numbers 150, school, family, body parts, house, toys, clothes, food
and drink, hobbies, sports, feelings adjectives.

LH2

KONPETENTZIA DIGITALA

IKASKUNTZAREN
AUTOERREGULAZIOA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Bere lana planifikatzeko gai da.
Bere lanen hobetze lanak egin beharraz ohartzen
da.
Behar duena lortzeko ahalegina egiten du.
Laguntza eske jotzen du.
Dakien horren inguruko gogoetak adierazten ditu.
Kideen artean egiteko lanetan aritzen da.
Interakziorako proposatutako ekintzak egiten
ditu.

EDUKIAK

Zereginen planifikazioa (espazioen prestaketa,
materialen prestaketa, denboraren kudeaketa ...)
Lanaren garapena
Iturri ezberdinen kontsulta.
Ikasteko estrategiak
Metakognizioa.
Kolaborazioa eta kooperazioa.

LH3
MATEMATIKA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

EDUKIAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: talde-lanean
eragikor eta sortzailea kudeatzen du informazioa eta
emaitzak komunikatzen ditu.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemak ebazten ditu hainbat estrategiekin eta
laguntzaile manipulagarriekin.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak irakurri eta erabiltzen ditu 10 000 arte
Zenbakien arteko oinarrizko erlazioak ezagutzen
ditu
ERAGIKETAK:
Hamarrekoen eta ehunekoen deskonposaketa
egin eta ulertzen du.
Milakoen arteko eragiketa oinarrizkoak egiten
ditu.
Oinarrizko batuketak eta kenketak burutzen ditu
baita milakoekin ere.
BURUKETAK:
Eragiketak
erabiltzen
ditu
testuinguruetan.
MAGNITUDEAK:
Magnitudeak: pisua, distantzia, dirua... erabiltzen
ditu testuinguruetan.
BURUZKO KALKULUA:
Oinarrizko buruzko kalkuluak egiteko gai da.
Batuketa baten batugaien deskonposaketa egiten
moldatzen da.
GEOMETRIA:
Figura errazak ezagutu eta deskribatzen ditu.
Gorputz geometriko errazak ezagutu eta
deskribatzen ditu.

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: informazioen
kudeaketa, plangintzak egin eta bete, lanen emaitzak
komunikatzea, talde-lanean aritzea motibazioaz eta
gatazkak kudeatzea autoerregulazioatik.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemen ebazpena, modelizazioa eta manipulazioa.
ZENBAKIKUNTZA:
Milakora arte, 3 zifra.
Izena, zifren leku balioa, aurrekoa eta ondorengoa,
handiagoa, txikiagoa.
ERAGIKETAK: hiru zifradun kenketa eramanarekin eta
biderketak zenbaki batekin.
BURUKETAK: batuketa, kenketa eta biderketa eragiketak
erabilita ebazten direnak, baina konbinatu barik.
MAGNITUDEAK diruaren balioa, besteak hurbilketa
baino ez manipulazioaren bidez.
BURUZKO KALKULUA: +/-. l 4 eragiketa jarraian.
GEOMETRIA: 7
irudi lauak, poligonoak zer diren, aldea, erpina eta
angelua.
Espazioan kokapena, orientazioa eta
errepresentazioa
PROBABILITATEA: KONTZEPTOA ETA
BATEZBESTEKOA.
Datuak bildu, tauletan antola, maiztasun absoltua eta
grafikoak interpretatu..

LH3

HIZKUNTZAK
(EUSKARA/GAZTELANIA)

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Ahozko eta idatzizko testuak ulertzen eta
interpretatzen ditu: testuaren xedea, testu
generoa, berariazko informazioa, ideia nagusiak,
zentzu
orokorra,
oinarrizko
hiztegia
eta
esapideak.
Informazio
pertinentea
aukeratzen
du
proposatzen zaion jarduerarako eta era egokian
erregistratzen du: taulak, fitxak, buru mapak,
grafikoak…
Proposatutako testuak berak bakarrik irakurtzen
ditu ulermena errazten duen estrategiaren bat
era gidatuan erabiliz.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Solasaldiak behar bezala hasi, jarraitu eta
amaitzen ditu.
Solasaldietan parte hartzen du eta komunikaziotrukearen oinarrizko arauak errespetatzen ditu.
Euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Bere eguneroko beharrei erantzuteko modu
argian eta koherentean hitz egiten du.
Ahozko testuak era argian aurkezten ditu eta
Idatzizko testu sinple eta txukunak sortzen ditu,
betiere, eredu argiak oinarri hartuta: testu
generoaren egitura kontuan hartuz, koherentzia
minimoa bat erakutsiz, oinarrizko hiztegia eta
gaiaren ingurukoa eta, gelan landutako hizkuntza
baliabideak erabiliz.
Ahoskera, intonazio eta gorputz-jarrera eta keinu
egokiak erabiltzen ditu.
Ortografia naturala eta gelan landutakoa
erabiltzen du.
Puntua, koma, galdera eta harridura ikurrak
erabiltzen ditu.
Bere akats batzuk identifikatzen ditu kontrol
zerrendak baliatuz.

EDUKIAK

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Adinerako egokiak diren ahozko eta idatzizko
testuak entzutea eta irakurtzea eta ulermen
jarduerak egitea.
Ulermen estrategiak lantzea: irakurri baino lehen,
bitartean eta ondoren.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Bere bizipen, gertaerei eta haien intereseko gaiei
(eskola,
oporrak…)
buruzko
elkarrizketak
jarraitzea.
Literatur testuen inguruan norberaren bizipenak,
gertakariak… kontatzea.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Eskolako errutinarako beharrezkoak
diren
hizkuntza funtzioak lantzea: behar duena eskatu,
iritzia eman, dakiena adierazi…
Askotariko ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko
jarduerak proposatzea.
Testu genero bakoitzak dituen ezaugarriak lantzea.
Testuak
ekoizteko
behar
diren
baliabide
linguistikoak lantzea: oinarrizko hiztegia eta gaiaren
ingurukoa, egitura linguistiko sinpleak, oinarrizko
testu- antolatzaileak testu-inguruan lantzea.
Kontrol zerrendak,
tresnak erabiltzea.

auto

eta

ko-ebaluaziorako

Olerkiak,
abestiak
eta
narrazio
dramatizatzea edota errezitatzea...

laburrak

Ahozko eta idatzizko testu generoak: eguneroko
bizitzako bizipenen eta gertaeren kontakizunak,
pertsonen, azalpen sinplea, arauak, objektuen eta lekuen
deskribapenak, ipuinak, albiste sinpleak, txisteak,
oharrak, gonbidapenak, errezetak, olerkiak, abestiak …

LH3
ATZERRIKO HIZKUNTZA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Gai da irakaslearen laguntzarekin, zenbait hitz edo
oso esaldi sinple esateko, eta soinuak, intonazioa
eta ahoskera imitatzeko.
Ahozko azalpen eta jarraibide sinpleen zentzu
orokorra ulertzeko gai da.
Bere intereseko ahozko kontakizunak arretaz
jarraitzen ditu eta oinarrizko hiztegi eta esapideak
identifikatzen ditu.
Gai da laguntza handiz elkar eragiteko, hitzezko
edo hitzik gabeko erantzunen bitartez (buruz
ikasitako formulak baliatuz, nagusiki)
Ezagutzen dituen edo gogoko dituen gaien
inguruko ondo egituratutako aurkezpen xumeen
ideia nagusiak bereganatzen ditu
Ereduak erabiliz eta laguntza handiz, gelan
landutako testu sinpleak birsortu eta ekoizten ditu.
Tesu horiek txukun aurkezteko interesa azaltzen
du.
Landutako
hizkuntza-ezagupenak
erabiltzen
saiatzen da.
Atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa adierazten
du.

EDUKIAK

MINTZAMENA
Bizipenen
kontakizunak,
errezeta,
postalak,
egitarauak...·modu oso gidatuan sortzea.
Soinuak, intonazioa eta ahoskera imitatzea.
ENTZUMENA
Ahozko azalpen eta jarraibide sinpleen zentzu
orokorra ulertzea.
Bere intereseko ahozko kontakizunak arretaz
jarraitzea: abestiak, errimak, ipuinak, istorio laburrak,.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Informazio pertsonalaren trukean, errutinetan, gelako
dinamikan edota simulazioetan… laguntza handiz
elkar eragitea, hitzezko edo hitzik gabeko erantzunen
bitartez (buruz ikasitako formulak baliatuz, nagusiki):
greetings, weather, days of the week, months,...
IRAKURMENA
Ezagutzen dituen edo gogoko dituen gaien inguruko
ondo egituratutako aurkezpen xumeen ideia nagusiak
bereganatzen ditu, baldin eta irudiak baditu eta astiro
eta argi hitzegiten bada.
IDAZMENA
Ereduak erabiliz eta laguntza handiz, testu laburrak
eta oso sinpleak birsortzea eta ekoiztea: norberaren
aurkezpena, postalak,...
Testu idatziak txukun aurkezteko ardura hartzea.
**Hizkuntza-ezagupenei dagokienez, hauek landu ahal
dira: daily routines, clothes, forest animals, telling time,
places around town, countryside, cardinal numbers 11000, ordinal numbers 1-12, parties, adjectives about
personality, animals body parts.

LH3
IKASKUNTZAREN
AUTOERREGULAZIOA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

- Bere lana planifikatzeko gai da.
- Bere lanak hobetzeko estrategiak erabiltzen ditu.
- Agindutako zereginetan arduraz jokatzen du.
- Laguntzarako iturri ezberdinak erabiltzen hasi da
(galdetzea, liburuetara jotzea, interneta...)
- Ikasteko eta sakontzeko estrategia batzuk erabiltzen
hasi da (berrirakurtzea eta aztertzea, sakontasun
gehiagoz behatzea ...)

EDUKIAK

Zereginen
planifikazioa (espazioen prestaketa,
materialen prestaketa, denboraren kudeaketa ...)
Lanaren garapena
Iturri ezberdinen kontsulta.
Ikasteko estrategiak
Metakognizioa.
Kolaborazioa eta kooperazioa.

LH4
MATEMATIKA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: talde-lanean
eragikor eta sortzailea kudeatzen du informazioa eta
emaitzak komunikatzen ditu.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemak ebazten ditu hainbat estrategiekin eta
laguntzaile matematikoez baliaturik.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak irakurri eta erabiltzen ditu milioi bat
arte
Zenbakien arteko oinarrizko erlazioak ezagutzen
ditu eta erabiltzen ditu eragiketak burutzeko.
ERAGIKETAK:
Hamarrekoen deskonposaketa egin eta ulertzen
du.
Hamarrekoen, ehuenkoen eta miklakoen arteko
eragiketa oinarrizkoak egiten ditu.
BURUKETAK:
Eragiketak
erabiltzen
ditu
testuinguruetan.
MAGNITUDEAK: Magnitudeak: pisua, distantzia, dirua,
edukia... erabiltzen ditu testuinguruetan.
BURUZKO KALKULUA:
Oinarrizko buruzko kalkuluak egiteko gai da.
Batuketa baten batugaien deskonposaketa egiten
moldatzen da.
GEOMETRIA:
Poligono errazak ezagutu eta deskribatzen ditu.
Gorputz geometriko errazak ezagutu eta
deskribatzen ditu.

EDUKIAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: informazioen
kudeaketa, plangintzak egin eta bete, lanen emaitzak
komunikatzea, talde-lanean aritzea motibazioaz eta
gatazkak kudeatzea autoerregulazioatik.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemen ebazpena, modelizazioa eta laguntzaile
matematikoen erabilera.
ZENBAKIKUNTZA:
Milioia arte, sei zifra.
Izena, zifren leku balioa, aurrekoa eta ondorengoa,
handiagoa, txikiagoa
ERAGIKETAK:
Biderketa 3 zifrako zenbakiak 1 eta 2 zifragatik.
Zatiketak zenbaki bategatik
Zatikiak irakurri eta irudikatu.
BURUKETAK:
Kenketa eta batuketa konbinatuta dituzten
buruketak.
Biderketa erabilita buruketak ebatzi
Zatiketa erabilita buruketak ebatzi.
MAGNITUDEAK: kg, g, km, m, kl, l
BURUZKO KALKULUA: +/-/x/: (gehienez, lau zifra
erabilita).
GEOMETRIA:
Gorputz geometrikoak zer diren eta oinarrizkoak
bereiztea.
Perimetroa, azalera / poliedroak / grafikoak
interpretatzea.
Espazioan kokapena, orientazioa eta
errepresentazioa

LH4

HIZKUNTZAK
(EUSKARA/GAZTELANIA)

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

ENTZUMENA ETA IRAKURMENA
Ahozko eta idatzizko testuak ulertzen ditu: testu
generoa identifikatu, zentzu orokorra antzeman,
ideia nagusiak ondo bereizi, informazio
pertinentea hautatu eta oinarrizko hiztegia eta
esapideak ulertzen ditu.
Proposatutako testuak modu autonomoan
irakurtzeko gai da ulermena errazteko estrategiak
erabiliz (abiadura egokitu, eta, atzera itzuli, hitz
ezezagunak identifikatu...)
Informazioa jasotzeko eta erregistratzeko
baliabideak modu gidatuan erabiltzen ditu:
taulak, grafikoak, buru mapak, eskemak,
oharrak…
AHOZKO ELKARREKINTZA
Interakzioetan modu aktibo eta egokian parte
hartzen du komunikazio-trukearen oinarrizko
arauak errespetatzen ditu: txanda, gaia
mantendu, besteak diona entzun eta iritzia
adierazi.
Euskaraz hitz egitearen aldeko jarrera du
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Eguneroko beharrei buruz modu ulergarrian eta
koherentean hitz egiten du.
Ahozko testuak era argian aurkezten ditu eta
Idatzizko testu txukunak sortzen ditu: testu
generoaren egitura kontuan hartuz, ideien ordena
eta koherentzia mantenduz, oinarrizko hiztegia
eta gaiaren ingurukoa erabiliz, gelan landutako
hizkuntza baliabideak (oinarrizko morfosintaxia
eta testu antolatzaileak) erabiliz.
Ahozko eta idatzizko testuak sortzen ditu kontrolzerrenden laguntzaz, kontrol-eta autoebaluzioestrategiak erabiliz.
Puntua, koma, galdera eta harridura ikurrak
erabiltzen ditu.
Ahozko adierazpenean intonazio eta keinuak
erabiltzen ditu.
Gelan landutako arau ortografikoak erabiltzen ditu
gehienetan.

EDUKIAK

ENTZUMENA ETA IRAKURMENA
Adinari egokitutako ahozko eta idatzizko testua
anitzak, eremu askotarikoak, entzutea, irakurtzea
eta ulermen galderei erantzutea.
Ulermen estrategiak lantzea: irakurri baino lehen,
bitartean eta ondoren, hitzen esanahia aurkitzeko
hipotesiak, hiztegia, hitzen antzekotasuna...
AHOZKO ELKARREKINTZA
Eguneroko gaiei eta ikasleen interesei buruzko
solasaldiak egitea: asanblada, gaien inguruko
proposamenak
Irakurritako literatur lanen inguruko solasaldiak
iritzia eta bizipenak adieraztea.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Askotariko ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko
proposamenak egitea.
Ereduen osaketa eta birmoldaketa.
Elementu paratestualen lanketa: keinuak eta
gorputz-jarrerak.
Eguneko gertaeren eta iritzien berri ematea
Testu generoen ezaugarriei erreparatu eta
bakoitzak eskatzen duen hiztegia, hizkuntza
egiturak eta formulak erabiltzea.
Olerkiak, abestiak eta antzezlan laburrak
proposatzea.
Ahozko eta idatzizko testu generoak: gutunak,
jarraibideak (nola egiten den, nola jolasten den…),
errezetak, deskribapenak, narrazioak, olerkiak, abestiak,
biografiak, albisteak, elkarrizketak, ipuin, kontakizunak :
gai kurrikularrei lotutako azalpenak, bizitzako egoeren
kontaketa...

LH4
ATZERRIKO HIZKUNTZA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Gai da modu gidatuan irakasle eta kideekin
komunikatzeko ahozko testuak sortzeko, eta
landutako ahoskera-, erritmo-eta azentuazioereduak erreproduzitzeko.
Gai da laguntzarekin, entzuketen informazio
esplizitua eta inplizitua antzemateko eta
proposatutako helburuei erantzuteko beharrezko
informazioa hautatzeko.
Ahoz landutako egitura eta hitzak identifikatzen
ditu.
Laguntzarekin komunikazio-trukeetan modu aktibo
eta egokian parte hartzen du, komunikazio arauei
erreparatuz, eta oinarrizko komunikazio-funtzioak
erabiltzen saiatzen da.
Gai da aurretik landutako testuen informazio
esplizitua eta inplizitua antzemateko.
Testuak ulertzeko eta idazteko estrategiak modu
gidatuan erabiltzen hasi da.
Ereduak erabiliz eta laguntzarekin, testu laburrak
idazten ditu.
Landutako hizkuntza-ezagupenak erabiltzen ditu.
Atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa adierazten
du.

EDUKIAK

MINTZAMENA
Ahozko testu labur eta errazak modu gidatuan sortzea,
irakasle eta kideekin komunikatzeko.
Landutako ahoskera-, erritmo-eta azentuazio ereduak
erreproduzitzea.
ENTZUMENA
Laguntzarekin,
adinari
egokitutako
entzuketen
informazio esplizitua eta inplizitua antzematea eta
proposatutako
helburuei
erantzuteko
beharrezko
informazioa hautatzea.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Gelan
ohikoak
diren
komunikazio-trukeetan
laguntzarekin modu aktibo eta egokian parte hartzea,
komunikazio arauei erreparatuz: abestea, antzerkia
egitea, jolastea,...
OInarrizko komunikazio-funtzioak erabiltzen saiatzen
da: eskerrak ematea, laguntza eskatzea,...
IRAKURRIAREN ULERMENA
Adinari egokitutako eta aurretik landutako testuen
informazio esplizitua eta inplizitua
antzematea:
albisteak, solasaldiak, argibideak, arauak, folletoak,...
eta proposatutako helburuei erantzuteko garrantzizko
informazioa hautatzea.
Testuak ulertzeko estrategiak modu gidatuan erabiltzen
hastea.
IDAZMENA
Ereduak erabiliz, eta laguntzarekin, testu soilak sortzea:
norberaren aurkezpena, iragarkiak, folletoak,...
Testuak idazteko estrategiak modu gidatuan erabiltzen
hastea.
**Hizkuntza-ezagupenei dagokienez, hauek landu ahal dira:
school subjects, adventure sports, telling time, clothes,
hobbies, years, daily routines, jobs, space, adjectives to
describe people, places around town, shopping, giving
directions, adjectives to describe feelings, ordinals numbers
1-31. Verb Tenses (Present)

LH4
IKASKUNTZAREN
AUTOERREGULAZIOA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

- Bere lana planifikatzeko gai da.
- Bere lanak hobetzeko estrategiak erabiltzen ditu.
- Agindutako zereginetan arduraz jokatzen du.
- Laguntzarako iturri ezberdinak erabiltzen hasi da
(galdetzea, liburuetara jotzea, interneta...)
- Ikasteko eta sakontzeko estrategia batzuk erabiltzen
hasi da (berrirakurtzea eta aztertzea, sakontasun
gehiagoz behatzea ...)
-Dakienaren inguruko gogoetak eta bere ezagutzaren
barne eskemak adierazten hasi da.
-Kideen artean egiteko lanetan aritzen da.

EDUKIAK

Zereginen planifikazioa (espazioen prestaketa,
materialen prestaketa, denboraren kudeaketa ...)
Lanaren garapena
Iturri ezberdinen kontsulta.
Ikasteko estrategiak
Metakognizioa.
Kolaborazioa eta kooperazioa

LH5
MATEMATIKA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

EDUKIAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: talde-lanean
eragikor eta sortzailea kudeatzen du informazioa eta
emaitzak komunikatzen ditu.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemak ebazten ditu hainbat estrategiekin eta
laguntzaile matematikoez baliaturik.
ZENBAKIKUNTZA:
Zenbakiak irakurri eta erabiltzen ditu zazpi zifra
arte
Zenbakien arteko oinarrizko erlazioak ezagutzen
ditu eta erabiltzen ditu eragiketak burutzeko.
ERAGIKETAK:
Zenbaki hamartar eta zatikiarrak erabiltzen ditu
testuinguruetan
Hamarrekoen, ehuenkoen eta miklakoen arteko
eragiketa oinarrizkoak egiten ditu.
BURUKETAK:
Eragiketak erabiltzen ditu testuinguruetan hainbat
zenbaki motakin.
MAGNITUDEAK:
Magnitudeak: pisua, distantzia, dirua, edukia,
bolumena... erabiltzen ditu testuinguruetan eta
batetik bestera pasatzen ditu.
GEOMETRIA:
Poligono errazak ezagutu eta deskribatzen ditu.
Gorputz geometriko errazak ezagutu eta
deskribatzen ditu.
Angeluak ezagitzen ditu eta erabiltzen ditu
testuinguruetan adierazpenak aberasteko eta
problemak ebazteko.

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: informazioen
kudeaketa, plangintzak egin eta bete, lanen emaitzak
komunikatzea, talde-lanean aritzea motibazioaz eta
gatazkak kudeatzea autoerregulazioatik.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemen ebazpena, modelizazioa eta laguntzaile
matematikoen erabilera.
ZENBAKIKUNTZA:
7 zifrako zenbakitik gora. Zenbaki hamartarrak
Zatikiak: gaiak, irakurketa, idazketa, eragiketak
Zenbakien hamartarrak:
irakurketa, idazketa,
deskonposaketa , <, >, =, hurbilketak
ERAGIKETAK:
Zatiketa sakontzea zatitzailean 2/3 zifrarekin.
BURUKETAK:
Datuetan zenbaki hamartarrak dituztenak.
Magnitudeak erabiltzeko egoerak: luzera, edukiera,
pisua dirua...
Buruzko kalkulua +, -, x, : (4 eragiketa jarraian)
MAGNITUDEAK:
Edukiera, luzera eta pisua neurriak. Unitate batetik
bestera pasatzea. Azalera: metro karratua.
GEOMETRIA:
Gorputz
geometrikoak:
Poliedroak,Gorputz
biribilak.
Angeluak: neurketa / batuketa / kenketa.
Espazioan kokapena, orientazioa eta
errepresentazioa
PROBABILITATEA: KONTZEPTOA ETA
BATEZBESTEKOA.
Datuak bildu, tauletan antola, maiztasunak eta
grafikoetan adierazi.

LH5
HIZKUNTZAK
(EUSKARA/GAZTELANIA)

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Ahozko testuak eta idatzizko testuak ulertzen eta
interpretatzen
ditu:
komunikazio
egoeraren
elementuak kontuan hartu, berariazko informazio
pertinentea,
ideia
nagusiak
eta
bigarren
mailakoak, zentzu orokorra, inferentzia errazak,
hiztegia eta esapideak.
Ahozko eta idatzizko testuen edukia antolatzeko
tresnak baliatzen ditu: eskemak, gidoiak, burumapak, laburpenak…
Testuak ozenki irakurtzen ditu ahoskera, intonazio
eta adierazpen egokiaz.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Elkarrizketetan modu aktiboan parte hartzen du,
oso adi entzuten die solaskideei, eta haiek
esandakoari estu lotuta hitz egiten du. Besteen
iritziak errespetatzen ditu.
Euskara erabiltzeko interesa eta joera proaktiboa
du.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Eguneroko beharrei buruz modu zuzen eta
koherentean hitz egiten du eta gelan landutako
hizkuntza baliabideak erabiltzen ditu.
Ahozko eta idatzizko testuak era autonomoan
sortzen ditu: komunikazio egoeraren elementuak
kontuan hartuz, ideien ordena eta koherentzia
mantenduz, paragrafoak erabiliz, landutako
hiztegia eta gaiaren ingurukoa baliatuz eta gelan
landutako hizkuntza baliabideak erabiliz.
Ahoskera, intonazioa, gorputz-jarrera eta keinu
egokiak erabiltzen ditu ahozko aurkezpenetan.
Testuak ekoizteko kontrol-orriak eta auto-ebaluazio
eta ko-ebaluazio estrategiak baliatzen ditu.
Ahozko eta Idatzizko testuetan hizkuntzasistemaren arauak
baliatzen
ditu testuak
hobetzeko.
Bere ikaskuntzaz gogoeta egiten du, eta ikastekogaitasunean konfiantza du.

EDUKIAK

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Askotariko ahozko eta idatzizko testuak ulertzeko
eta interpretatzeko jarduerak proposatzea.
Testuak ulertzeko estrategiak lantzea: aurretikbitartean eta ondoren; izenburua, marrazkia, hitz
gakoak,
bigarren
irakurketa,
azpimarratzea,
antolatzaileak identifikatzea…
Irakurzaletasuna indartzeko jarduerak: haiek
aukeratutako liburuak, liburutegikoak, gelakoak…
Irakurketari lekua eta denbora eskaintzea.
Olerkiak, bertsoak eta narrazioak dramatizatzeaerrezitatzea-ahoskera
eta
erritmoa-jariotasuna
zainduz.
Irakurketa adierazkorra lantzea.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Ikasleen intereseko gaiei eta literatura-testuei
buruzko solasaldiak egitea norberaren bizipenak,
gertakariak
eta
sentimenduak
besteenekin
kontrastatzeko.
Ikasleen intereseko gaien inguruan eztabaidak
proposatzea, iritziak eta argudioak lantzea.
MINTZAMENA eta IDAZMENA
Askotariko ahozko eta idatzizko testuak ekoiztea
ahoz eta idatziz, paperean edo euskarri digitalean,
aldez aurretik egindako plangintza bati jarraituz eta
zenbait eredutan oinarrituz ekoiztea.
Testu-generoen oinarrizko ezaugarriak eta testu
bakoitzak eskatzen dituen hizkuntza egiturak,
hiztegia eta antolatzaileak lantzea.
Gai akademikoen inguruko hiztegia lantzeko
jarduerak proposatzea: buru-mapak, glosarioak...
Ahozko eta idatzizko testuak eskatzen dituzten
hizkuntzarako
baliabideak lantzea: perpaus
konplexuak eta dagokien lokailuak, ortografia
arauak, puntuazio markak…
Ahozko eta idatzizko testu generoak: gutunak,
oharrak, foroetako mezuak, emailak, postalak, gonbiteak,
zorion agurrak, kontakizunak, mikroipuinak, narrazioak,
komikiak jarraibideak, azalpen testuak, debateak,
iruzkinak, albisteak, iritziak, definizioak, deskripzioak,
azalpenak, esperimentuak, eskemak eta laburpena,
bizipenak eta esperientziak…

LH5
ATZERRIKO HIZKUNTZA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Gai da modu gidatuan irakasle eta kideekin
komunikatzeko ahozko testuak sortzeko, eta
landutako
ahoskera-,
erritmo-eta
azentuazioereduak erreproduzitzeko.
Grafiaren eta ahoskeraren arteko egokitasun ezaz
konturatzen da.
Gai da laguntzarekin, entzuketen informazio
esplizitua
eta
inplizitua
antzemateko
eta
proposatutako helburuei erantzuteko beharrezko
informazioa hautatzeko.
Ahoz landutako egitura eta hitzak identifikatzen ditu.
Laguntzarekin komunikazio-trukeetan modu aktibo
eta egokian parte hartzen du, komunikazio arauei
erreparatuz, eta oinarrizko komunikazio-funtzioak
erabiltzen saiatzen da.
Gai da aurretik landutako testuen informazio
esplizitua
eta
inplizitua
antzemateko
eta
proposatutako helburuei erantzuteko garrantzizko
informazioa hautatzeko.
Testuak ulertzeko eta idazteko estrategiak modu
gidatuan erabiltzen hasi da.
Ereduak erabiliz eta laguntzarekin, testu laburrak
idazten ditu.
Landutako hainbat hizkuntza-ezagupen erabiltzen
ditu.
Atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa adierazten
du.

EDUKIAK

MINTZAMENA
Ahozko testu labur eta errazak modu gidatuan sortzea,
irakasle eta kideekin komunikatzeko.
Landutako ahoskera-, erritmo-eta azentuazio ereduak
erreproduzitzea.
Grafiaren eta ahoskeraren arteko egokitasun ezaz
konturatzea.
ENTZUMENA
Laguntzarekin,
adinari
egokitutako
entzuketen
informazio esplizitua eta inplizitua antzematea eta
proposatutako helburuei erantzuteko beharrezko
informazioa hautatzea.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Gelan
ohikoak
diren
komunikazio-trukeetan
laguntzarekin modu aktibo eta egokian parte hartzea,
komunikazio arauei erreparatuz: abestea, antzerkia
egitea, jolastea,...
Oinarrizko komunikazio-funtzioak erabiltzen saiatzen
da: eskerrak ematea, laguntza eskatzea,...
IRAKURRIAREN ULERMENA
Adinari egokitutako eta aurretik landutako testuen
informazio esplizitua eta inplizitua antzematea:
narrazioak,menuak,... hainbat gaiei buruz: janariak,
animalia, familiak,...
Proposatutako helburuei erantzuteko garrantzizko
informazioa hautatzea.
Testuak ulertzeko estrategiak modu
gidatuan
erabiltzen hastea.
IDAZMENA
Ereduak erabiliz, eta laguntzarekin, testu soilak
sortzea: arauak, iragarkiak, errezetak,...
Testuak idazteko estrategiak modu gidatuan erabiltzen
hastea.
**Hizkuntza-ezagupenei dagokienez, hauek landu ahal
dira: Clothes, tourist attractions, marine animals,
technology, animals body parts, entertainment, parts of the
face, jobs, international customs, personality and
appearance, countries and nationalities years, numbers 1 999.999, units of measure. Verb tenses (Present and
Past)

LH5
IKASKUNTZAREN
AUTOERREGULAZIOA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

- Bere lana planifikatzeko gai da.
- Bere lanen hobetze prozesua modu jarraituan eta
amaieran burutzen ditu.
- Zereginetan modu arduratsuan jarduten da, ahalik eta
emaitzarik onenaren bila.
- Informazio iturri ezberdinak erabiltzen ditu beharraren
arabera (galdetzea, liburuetara jotzea, interneta...)
- Ikasteko eta sakontzeko estrategiak eraginkortasuna
dutela jabetu da (berrirakurtzea, aztertzea, sakontasun
gehiagoz behatzea ...)
- Bere ezagutza aprobetxatzen ikasten ari da jakintza
sakontasun gehiagoz menperatzeko.
- Lanerako jarrera baikorra azaltzen du, eta zailtasunen
kudeaketan frustrazioa egoerak ulertzen ditu.
- Bere kolaborazio eta interakzioek eraginkortasuna dute.

EDUKIAK

Zereginen
planifikazioa
(espazioen
prestaketa, materialen prestaketa, denboraren
kudeaketa ...)
Lanaren garapena
Iturri ezberdinen kontsulta.
Ikasteko estrategiak
Metakognizioa.
Kolaborazioa eta kooperazioa

LH6
MATEMATIKA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: talde-lanean
eragikor eta sortzailea kudeatzen du informazioa eta
emaitzak komunikatzen ditu.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemak ebazten ditu hainbat estrategiekin eta
laguntzaile matematikoez baliaturik.
ZEBAKIKUNTZA:
Zenbakiak irakurri eta erabiltzen ditu bederatzi
zifra arte
Berreketak ulertzen ditu eta m.k.t. eta z.k.h.
erabili testuinguruetan.
Zenbaki oso, hamartar eta zatikiearren arteko
erlazioak ezagutzen ditu eta estimazioak eta
hurbilketak egitenn behar denean.
PROBLEMAK:
Hiru eragiketako problemak ebazten ditu,
testuinguruetan, hainbat zenbaki motakin.
Zenbaki hamartar eta zatikiarrak erabiltzen ditu
testuinguruetan.
Zenbaki hamartar eta zatikiarrekin buruzko
kalkulu oinarrizkoak burutzen ditu.
Zenbaki hamartar eta zatikiarrak erabiltzen
problemak ebazteko estrategia desberdinak
erabiltzenditu.
MAGNITUDEAK:
Magnitudeak: pisua, distantzia, dirua, edukia,
bolumena... erabiltzen ditu testuinguruetan eta
batetik bestera pasatzen ditu.
GEOMETRIA:
Poligono eta angelu errazak ezagutu eta
deskribatzen ditu.
Triangeluak ezagutu eta sailkatzen ditu.
Gorputz geometriko errazak ezagutu eta
deskribatzen ditu.
PROBABILITATEA:
KONTZEPTOA
ETA
BATEZBESTEKOA.
Datuak bildu, tauletan antola eta grafikoetan
adierazten ditu.
Aldagai
estatistikoak:
maiztasunak,
batezbestekoa, moda, mediana eta heina
erabiltzenditu
datuen
azterketarako
eta
problemak testuinguruetan ebazteko

EDUKIAK

I. Eduki komunak
A. Arlo eta ikasgai guztietan komunak diren oinarrizko
zehar-konpetentziekin lotutako edukiak: informazioen
kudeaketa, plangintzak egin eta bete, lanen emaitzak
komunikatzea, talde-lanean aritzea motibazioaz eta
gatazkak kudeatzea autoerregulazioatik.
B. Ikasgai honetako multzo guztien eduki komunak:
problemen ebazpena, modelizazioa eta laguntzaile
matematikoen erabilera.
ZENBAKIKUNTZA:
Bederatzi zifrako zenbakiak. Berreketak eta erro
karratuak.
Karratua, Kuboa, 10en berreketak. m.k.t. eta z.k.h..
Zatigarritasuna.
Zatikiak eta zenbaki mixtoak. konparaketa eta
eragiketak (+, -, *, :)
Hamartarren arteko eragiketak. Estimazioak.
Hurbilketak.
Proportzionaltasuna. Eskala: planoak eta mapak.
PROBLEMAK:
Hiru eragiketetako, portzentaietako eta hamartarren
problemak.
Magnitudeatako egoerak: luzera, edukiera, pisua,
dirua, denbora...
Buruzko kalkulua +, -, x, : Hamartarrekin eta
zatikiarrekin hasi.
Problemen ebazpenerako estrategiak: adierazi
grafikoki, sinpleetatik hasi, ebatzita imaginatu, indukzio
eta dedukziori hurbilketa.
MAGNITUDEAK:
Edukiera, luzera, zabalera, bolumena, pisua eta
denbora neurriak.
Azalera: metro karratua. Bolumena: metro kubikoa.
GEOMETRIA:
Angeluak.. Erdibitzailea. Erdikaria. Eragiketak. Osa eta
betegarriak.
Triangeluen sailkapena: oinarria eta altuera. Angeluen
batura.
Zuzen eta zirkunferentziaren arteko kokapenak.
Figura planoen eta konposatuen azalerak. Gorputzen
bolumenak.
Gorputz geometrikoak: Poliedroak. Kuboaren
bolumena.
PROBABILITATEA: KONTZEPTOA ETA
BATEZBESTEKOA.
Datuak bildu, tauletan antola, maiztasunak eta
grafikoetan adierazi.
Aldagai estatistikoak: batezbestekoa, moda, mediana
eta heina.

HIZKUNTZAK
(EUSKARA/GAZTELANIA)

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

ENTZUMENA eta IRAKURMENA
Ahozko eta idatzizko testuak ulertzen eta
interpretatzen ditu: testuaren xedea eta generoa
identifikatu, igorlearen asmoa zehaztu, inferentziak
egin, ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizi,
zentzu orokorra eta informazio pertinentea hautatzen
du.
Iritziak eta informazio objektiboak bereizten ditu.
Informazioa erregistratzeko baliabideak erabiltzen
ditu: fitxak, taulak, kontzeptu mapak, eskemak,
laburpenak..
Ondo uztartzen ditu testuen ulermen prozesuan
elementu grafiko eta ikonikoak.
Testuak ozenki irakurtzen ditu ahoskera, erritmo,
intonazio eta adierazpen egokiaz.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Solasaldietan aktiboki parte hartzen du eta
komunikazio-trukearen
oinarrizko
arauak
errespetatzen ditu: oso adi entzuten die solaskideei,
eta haiek esandakoari estu lotuta hitz egiten du,
besteen iritziak errespetatzen ditu, proposamenaren
bat egiten du.
Euskara erabiltzearen aldeko jarrera asertiboa eta
enpatikoa du.
MINTZAMENA ETA IDAZMENA
Ahozko eta idatzizko testuak era autonomoan
sortzen ditu: komunikazio egoeraren elementuak
kontuan hartuz, ideien ordena eta koherentzia
mantenduz, paragrafoa erabiliz, landutako hiztegia
eta gaiaren ingurukoa erabiliz, gelan landutako
hizkuntza baliabide anitzak zuzen erabiliz.
Testu idatziak paperean edo formatu digitalean
ekoizten ditu, paragrafoak eta marjinak errespetatuz
eta
oinarrizko
kohesio-elementuak
(lokailuak,
sinonimoak…) eta arau morfosintaktikoak.
Ahozko eta idatzizko testuak ekoizteko prozedura
erabiltzen
du:
planifikazioa,
testuratzea eta
zuzenketa.
Kontrol-orriak eta auto-ebaluazio eta ko-ebaluazio
estrategiak baliatzen ditu.
Ahoskera, intonazioa, gorputz-jarrera eta keinu
egokiak erabiltzen ditu ahozko aurkezpenetan.
Testuak ekoizteko ahozko eta Idatzizko testuetan
hizkuntza-sistemaren arauak baliatzen ditu testuak
hobetzeko.
Zenbait kalko identifikatu eta zuzentzen ditu.
Bere ikaskuntzaz gogoeta egiten du, eta ikastekogaitasunean konfiantza du.

LH6

EDUKIAK

ENTZUMENA eta IRAKURKETA
Erabilera eremu eta genero askotariko (literatura ere
barne) ahozko eta idatzizko testuak bai analogikoak bai
digitalak lantzeko proposamenak egitea. .
Testuak ulertzeko estrategiak lantzea: aurretik-bitartean
eta ondoren; izenburua, elementu paratestualak, hitz
gakoak, sinonimoak eta antonimoak, bigarren irakurketa,
azpimarratzea,
antolatzaileak
identifikatzea,
inferentziak…
Literatura-testuak irakurri eta edukia bizipenekin lotzea,
bai eta zenbait ezaugarri eta baliabide orokor
identifikatzea.
Irakurzaletasuna indartzeko jarduerak proposatzea eta
denbora eskaintzea: haiek aukeratutako liburuak,
liburutegikoak, gelakoak…
Olerkiak, bertsoak eta narrazioak dramatizatzeaerrezitatzea, ahoskera eta erritmoa-jariotasuna zainduz.
Irakurketa adierazkorra lantzea.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Irakurritako literatura testuei eta taldekideen intereseko
gaiei buruzko solasaldiak-debateak proposatzea eta
ideiak, gertaerak, bizipenak, sentimenduak eta iritziak
partekatzea.
Solasaldi eraginkorretarako hainbat estrategia lantzea
eta erabiltzea.
MINTZAMENA ETA IDAZMENA
Askotariko ahozko eta idatzizko testuak ekoiztea,
paperean edo euskarri digitalean, planifikazioa,
testuratzea eta berrikusketa kontuan harturik:
Testuaren edukia antolatzeko tresnak eta teknikak
lantzea: informazioa jaso, laburtu eta antolatu (eskemak
eta gidoiak egitea ...)
Literatura-testuen erreseinak egitea.
Testuak idazteko prozesuan testu-generoei
eta
hizkuntza sistemari lotutako alderdiak lantzea:
a. Hainbat iturritako informazioa bilatu eta hautatzea.
b.Paragrafoak eta kohesio-elementuak: oinarrizko
lokailuak, sinonimoak…
c. Oinarrizko arau morfosintaktiko eta ortografikoak
baliatzea
d. Arau ortotipografikoak kontuan hartzea: marjinak…
e. Kalko okerrak identifikatu eta zuzentzea.
*Ahozko eta idatzizko testu generoak: poemak, bertso,
abestiak, elkarrizketak, debateak, eztabaidak, ipuina,
narrazioak, erreportajeak, albisteak, foroetako mezuak,
mikroipuinak, komikiak, erreseinak, jarraibideak,
aurkezpenak, iruzkinak, deskribapenak, azalpenak,
esperimentuak, iritzia, biografiak, definizioak eta
laburpenak...

LH6
ATZERRIKO HIZKUNTZA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

Gai da modu gidatuan irakasle eta kideekin
komunikatzeko ahozko testuak sortzeko, eta
landutako ahoskera-, erritmo-eta azentuazioereduak erreproduzitzeko.
Grafiaren eta ahoskeraren arteko egokitasun ezaz
konturatzen da.
Gai da laguntzarekin, entzuketen informazio
esplizitua
eta
inplizitua
antzemateko
eta
proposatutako helburuei erantzuteko beharrezko
informazioa hautatzeko.
Ahoz landutako egitura eta hitzak identifikatzen
ditu.
Laguntzarekin komunikazio-trukeetan modu aktibo
eta egokian parte hartzen du, komunikazio arauei
erreparatuz, eta oinarrizko komunikazio-funtzioak
erabiltzen saiatzen da.
Gai da aurretik landutako testuen informazio
esplizitua
eta
inplizitua
antzemateko
eta
proposatutako helburuei erantzuteko garrantzizko
informazioa hautatzeko.
Testuak ulertzeko eta idazteko estrategiak modu
gidatuan erabiltzen hasi da.
Ereduak erabiliz eta laguntzarekin, testu laburrak
idazten ditu.
Landutako hizkuntza-ezagupenak erabiltzen ditu.
Atzerriko hizkuntza erabiltzeko interesa adierazten
du.

EDUKIAK

MINTZAMENA
Ahozko testu labur eta errazak era gidatuan sortzea,
irakasle eta kideekin komunikatzeko.
Landutako
ahoskera-,
erritmo-eta
azentuazioa
erreproduzitzea.
Grafiaren eta ahoskeraren arteko egokitasun ezaz
konturatzea.
ENTZUMENA
Laguntzarekin, adinari egokitutako testuen informazio
esplizitua eta inplizitua antzematea eta proposatutako
helburuei
erantzuteko
garrantzizko
informazioa
hautatzea.
AHOZKO ELKARREKINTZA
Ahozko solasaldietan parte hartzea, gai akademiko eta
pertsonalei buruz, komunikazio arauak errespetatuz.
Oinarrizko komunikazio-funtzioak erabiltzen saiatzen
da: laguntza eskatzea
eta
ematea,
baimena
eskatzea, gustuak adieraztea,...
IRAKURRIAREN ULERMENA
Adinari egokitutako testuen informazio espezifiko edo
orokor esplizitua edo inplizitua ulertzea eta
proposatutako helburuei erantzuteko beharrezko
informazioa hautatzea.
OInarrizko komunikazio-funtzioen testuak ulertzea:
eskerrak ematea, iritzi eta laguntza eskatzea,...
Testuak ulertzeko estrategiak modu
gidatuan
erabiltzen hastea.
IDAZMENA
Ereduak erabiliz, eta laguntzarekin, testu soilak
sortzea: narrazioak, deskripzioak, folletoak,...
Testuak idazteko estrategiak modu gidatuan erabiltzen
hastea.
**Hizkuntza-ezagupenei dagokienez, hauek landu ahal
dira: chores, environment, tourism and travel, adjectives
jobs, extreme weather, giving directions, sports,
technology, countries, nationalities and language, the
natural world, city places, health, celebrations and
festivals, cardinal numbers 1- millions. Verb Tenses
(Present with Frequency adverbs, Past and Future (going
to).

LH6
IKASKUNTZAREN
AUTOERREGULAZIOA

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

- Bere lana planifikatzeko gai da.
- Bere lanak hobetzeko estrategia eraginkorrak garatu
ditu.
- Zereginetan modu arduratsuan jarduten da, ahalik eta
emaitzarik onenaren bila.
- Informazio iturri ezberdinak erabili eta konbinatzen ditu
beharraren arabera (galdetzea, liburuetara jotzea,
interneta, komunikatzko modu ezberdinak erabiltzea...)
- Ikasteko eta sakontzeko estrategiak eraginkortasunez
erabiltzen ditu (berrirakurtzea, aztertzea, sakontasun
gehiagoz behatzea ...)
- Bere ezagutza aprobetxatzen ikasten ari da jakintza
sakontasun gehiagoz menperatzeko.
- Lanerako jarrera baikorra azaltzen du, eta zailtasunen
kudeaketan frustrazioa egoerak gainditzen ditu.
- Kooperaziorako estrategia desberdinak erabiltzen ditu
eraginkortasunez.

EDUKIAK

Zereginen
planifikazioa
(espazioen
prestaketa, materialen prestaketa, denboraren
kudeaketa ...)
Lanaren garapena
Iturri ezberdinen kontsulta.
Ikasteko estrategiak
Metakognizioa.
Kolaborazioa eta kooperazi

