FRANTSESA DBH 2
EDUKIEN DENBORALIZAZIOA
1.ebaluazioa
2.ebaluazioa
3.ebaluazioa
Komunikazio-trebetasunak
Komunikazio-trebetasunak
Komunikazio-trebetasunak

Beste hizkuntzen artean

Norbaiti buruzko

Nora doan eta nondik
frantsesa igartzea
informazioa eskatzea:
datorren adieraztea

Letreiatzea
nazionalitatea, adina,

Bidea galdetzea eta esatea

Nork bere burua aurkeztea
lanbidea, helbidea

Espazioan kokatzea

Norbait aurkeztea

Norbere familiaz hitz egitea

Objektu bat identifikatzea

Data galdetzea eta esatea

Norbait identifikatzea

Norbait aurkeztea
Gramatika
Gramatika
Gramatika

Izenordain pertsonalak

Artikulu mugagabeak: un,

Lekuzko preposizioak: à

S’appeler eta être aditzak
une, des
droite, à gauche, entre, dans,

C’est, ce sont, voici +prénom

Artikulu mugatuak: le, la, l´,
sur, sous, à côté de

Adjektibo erregularren
les

à/en + garraiobideak
generoa eta numeroa

Habiter/être +pays/ ville

Aller, venir, prendre aditzen

Ezezko perpausa: ne…pas

Galderazkoak: qui, quel,
orainaldia

Avoir aditza
quelle, où

Agintera

Substantiboen plurala (-s)

Galderazko esaldiak : Est-ce
que, qu’est-ce que,

-er bukaera duten aditzen
indikatiboko orainaldia:
habiter
Hiztegia
Hiztegia
Hiztegia

Agurrak

Zenbakiak : 0-100

Hiri bateko lekuak

Alfabetoa

Nazioen izenak

Garraiobideak

Klaseko materiala

Nazionalitateak

Zenbakiak:0-30

Familiako kideak

Asteko egunak eta urteko
hilabeteak
Fonetika
Fonetika
Fonetika

Erritmoa eta intonazioa

[e], [ə], [o], [ɔ] fonemak

[u], [y] fonemak
Dimentsio soziokulturala
Dimentsio soziokulturala
Dimentsio soziokulturala

Frantzia: mapa, ikurrina,

Kortesiazko esaldiak

Urtebetetzeen ospakizunak
hiri ezagunak eta mugan
dituen herrialdeak
EBALUAZIOA
EBALUAZIO TRESNAK
PISUA (%)
Entzumenezko
frogak
%15
Ahozko
komunikazioa
Ahozko probak (elkarrizketak, aurkezpen laburrak)
%15
Idatzizko ulermen probak / Irakurketa probak
%15
Idatzizko
komunikazioa
Idatzizko adierazpen probak /ariketak
%15
Hizkuntzaren
Azterketa (gramatika eta hiztegia)
%40
ezagutza
BERRESKURAPENA
Ikasturteko helburuen berreskurapena:

Ebaluazioa jarraitua denez, hurrengo ebaluazioa gaindituz gero, aurrekoa gainditutzat emango da.
Ikasleak ikasgaia gainditu ezean, ezohiko azterketa egingo du ekainean.
Aurreko ikasturteko helburuen berreskurapena:

Irailean frantsesa indartzeko banakako plana (HIBP) egingo zaio ikasleari. Bertan, ikasleak eskuratu
beharreko edukiak, jarraipena egiteko metodologia, erabiliko den material lagungarria zein
ebaluaziorako aldiak zehaztuko dira. Ikasleari eta bere familiari ikasturte hasieran emango zaie plan
honen berri. Ikasleak irakasgaia urtean zehar gainditu ezean, ezohiko azterketa egingo du ekainean.
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