
IKASTURTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 

 

 

URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA 
KANTUARI APLIKATUTAKO 
HIZKUNTZAK: ITALIERA 

KURTSOA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 1. MAILA 
 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionalean, 
jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 
bideraturik dago: 

 Italiar  hizkuntzako  sistema  fonologikoa  ezagutu  
eta erabiltzen jakin 

 Ikaslearen gaitasun mailara egokitutako testuen 
transkripzio fonetikoa egiteko eta baita italierako 
soinuak entzumenaren bidez desberdintzeko 
gaitasunak garatu 

 Errepertorioko  idatzizko  eta  ahozko  mezu  errazak 
ulertu 

 Ikasleen gaitasun mailara egokitutako testuak 
irakurri 

 Abestu    beharreko    errepertorioko    testuak    
buruz ikasten lagundu eta garrantziaz ohartarazi 

 Oinarrizko gramatika ezagutu 
 Errepertorioko   testuen   ahoskera   eta   

ulermenaren autonomia lortzeko errekurtsoak 
erabili 

 Italiar kultura eta hizkuntzaren aberastasuna 
balioetsi 

1. Ikasitako hizkuntzan ahozko eduki laburrak 
egoki ahoskatzen ditu 

o Ikasitako hizkuntzan ikaslearen 
ulermen gaitasuna ebaluatuko da 

2. Ikasitako hizkuntzan musika testu literarioa 
irakurtzeko gai da autonomiaz 

o Hizkuntzaren ezagutzak eduki eta 
tratamendu musikalarekin 
erlazionatzeko gaitasuna balioztatuko 
da 

3. Obra musikalen testu motzak buruz ikasi 
o Obra musikalaren testuaren ulermena 

eta interrelazioa egiteko ikasleak duen 
gaitasuna ebaluatuko da 

4. Ikasitako partituren testuak transkribatu eta 
fonetikoki iruzkinak egin 

o Interpretazio musikalean modu 
autonomoz jakintza fonetikoak 
atxikitzeko ikasleak dituen gaitasunak 
aztertuko dira 

5. Eskuratutako trebetasun fonetikoak erabiliz 
ikaslea buruz abesteko gai da modu egokian 
errepertorioko testuak ahoskatuz 

 

 

EDUKIAK 

● Eduki fonetikoa 
- Artikulazioa,  emisio  egokia,  fonemen  ezagupena  eta  entzumen  ezberdinketa,  ahoskera  egokia,  

abestean erabilitako fonetikaren aplikazioa, sistema fonetiko-fonologikoen arauen ezagupena  
- Bokal eta kontsonante sistemaren ikasketa. Letra eta fonemen arteko elkarrekikotasuna  

- Aukera fonologiko ezberdinen ezagupena 
- Hitzen azentuazioa. Silaba tonikoak ezagutzea 
- Kantuko errepertorioko testuen irakurketa erritmikoa 

● Eduki morfosintaktikoa 
- Kategoria gramatikal ezberdinak 
- Sustantiboak: genero eta zenbakiak 
- Mugatu eta mugagabeak diren artikuloak 
- Bi eta lauko bukaera duten adjetiboak eta aldagaitzak  
- Maiztasun aditzondoak 
- Aditz erreflexiboa eta pronominalak 
- Indikatiboko orainaldia: hiru aditz-jokoak eta aditz irregularrak  
- Leku preposizioak 
- Preposizio laburketa eta artikuluak 
- Iragana: hiru aditz-jokoak eta aditz irregularrak  
- Inperfektoa: hiru aditz-jokoak eta irregularrak  
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- Baiezko, ezezko eta galderazko esaldiaren egitura 
- Galderazko esaldiak, zatiki nagusienak 
- Esaldi koordinatuak eta subordinatuak 

● Eduki lexikoa 

- Gaiaren edukiak garatzeko beharrezko den hiztegia 
- Estandarra  den  hizkuntzaren  oinarrizko  lexikoa:  agur  egin,  aurkeztu,  galdetu,  egunerokotasuna  

duten ekintzetaz hitzegin, informazioa eskatu 
- Errepertorioko obretan maiz agertzen den lexiko zehatza 
- Testu poetiko-literarioen ulermen globala eta testuinguru historiko, kultural zein artistikoaren ezagutza 

 
 

METODOLOGIA 

Metologia komunikatiboa erabiliko da klaseetan. Ikasleak modu aktiboan parte hartzen du klasean. Ez da behatzaile 
moduan egongo, bere dudak zein kezkak azalduko ditu klasean. 
 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

● Hizkuntza metodoak, gramatikalak eta manualak 

● Material desberdinak eta audio, bideo eta informatika euskarriak 

● Ahozkatze manualak 

● Hiztegi elebidun eta elebakarrak (baita online ere) 

● Errepertorioko obrak 

● Ikastetxeko liburutegiko materiala 

● Web orrialdeak 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 Hasierako ebaluaketa. Aurre-ezagutzak jakiteko 
egingo da ebaluaketa hau. Ez da amaierako notarako 
kontutan hartuko. 

 Jarrera, esfortzua, lana, asistentzia eta klaseko 
partehartzea balioztatuko dira, irakurketa, 
entzumena eta idatzizko zein ahozko ekoizpenez 
eginiko ariketen bidez oinarrizko trebetasunak 
landuz. 

● Idatzizko froga. klasean landutako ekoizpen 
morfosintaktiko, fonetiko eta lexikoak balioztatuko 
dira. Itzulpena eta sistema fonologiko guztia 
barnebilduko duen traskribapen fonetikoa. 

● Ahozko froga. testu baten irakurketa eta 
errepertorioko obrak artikulazio egokiz, buruz zein 
mozketarik gabe eta ziurtasuneko jarioz abestea 
balioztatuko da. 

 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
30% 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

● Ebaluaketa jarraia galtzen duten ikasleak: AHOZKO eta IDATZIZKO atalak izango dituen ERREKUPERAKETA FROGA 
gainditu beharko du dagokion ohiko deialdian. 

● Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian IDATZIZKO zein AHOZKO 
ERREKPERAKETA FROGA gainditu beharko ditu.  
● Ikasturtea gainditu eta ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute. 
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OHARRAKAK 

1 go agertokian gaur egungo metodologia jarraituko da. 
2. agertokian klase presentzialiak eta telematikoak tartekatuko dira, ebaluaketa garaian arikeei garrantzia 
handiagoa emanez. 
3. agertokian klase telematikoak egingo dira eta ebaluaketa garaian arikeei garrantzia handiagoa emango 
zaie. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA 
KANTUARI APLIKATUTAKO 
HIZKUNTZAK: ITALIERA 

KURTSOA 
IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 2. MAILA 
 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionalean, 
jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 
bideraturik dago: 

 Italiar  hizkuntzako  sistema  fonologikoa  ezagutu  
eta erabiltzen jakin 

 Ikaslearen gaitasun mailara egokitutako testuen 
transkripzio fonetikoa egiteko eta baita italierako 
soinuak entzumenaren bidez desberdintzeko 
gaitasunak garatu 

 Errepertorioko  idatzizko  eta  ahozko  mezu  errazak 
ulertu 

 Ikasleen gaitasun mailara egokitutako testuak 
irakurri 

 Abestu    beharreko    errepertorioko    testuak    
buruz ikasten lagundu eta garrantziaz ohartarazi 

 Oinarrizko gramatika ezagutu 
 Errepertorioko   testuen   ahoskera   eta   

ulermenaren autonomia lortzeko errekurtsoak 
erabili 

 Italiar kultura eta hizkuntzaren aberastasuna 
balioetsi 

1. Ikasitako hizkuntzan ahozko eduki laburrak 
egoki ahoskatzen ditu 

a. Ikasitako hizkuntzan ikaslearen 
ulermen gaitasuna ebaluatuko da 

2. Ikasitako hizkuntzan musika testu literarioa 
irakurtzeko gai da autonomiaz 

a. Hizkuntzaren ezagutzak eduki eta 
tratamendu musikalarekin 
erlazionatzeko gaitasuna balioztatuko 
da 

3. Obra musikalen testu motzak buruz ikasi 
a. Obra musikalaren testuaren ulermena 

eta interrelazioa egiteko ikasleak duen 
gaitasuna ebaluatuko da 

4. Ikasitako partituren testuak transkribatu eta 
fonetikoki iruzkinak egin 

a. Interpretazio musikalean modu 
autonomoz jakintza fonetikoak 
atxikitzeko ikasleak dituen gaitasunak 
aztertuko dira 

5. Eskuratutako trebetasun fonetikoak erabiliz 
ikaslea buruz abesteko gai da modu egokian 
errepertorioko testuak ahoskatuz 

 

 

EDUKIAK 

● Eduki fonetikoa 
- Fonema ezberdinen artikulazioaren hobekuntza 
- Zeinu fonetikoen ulermena  

● Eduki morfosintaktikoa 
- Osagarri zuzena eta zeharkako izenordain osagarriak  
- Izenordain erlatiboa eta galderazko izenordaina 
- Izenordainen konbinazioa 
- Konparatiboa 
- Superlatibo absolutua  
- Agintera: aditz erregularrak eta irregularrak 
- Geroaldi sinplea  
- Baldintza  
- Urruneko iragana: aditz erabilienak 
- Konjuntiboa, erregularrak diren aditzen orainaldia  

● Eduki lexikoa 
- Gaiaren edukiak garatzeko beharrezko den hiztegia  
- Estandarra den hizkuntzaren ertain mailako lexikoa: aurkeztu, galdetu, egunerokotasuna duten ekintzethitzegin, 
informazioa eskatu, gai errezetaz hitzegin jario nahikoarekin  
- Errepertorioko obretako lexiko zehatza 
- Testu poetiko-literarioen ulermen globala eta testuinguru historiko, kultural zein artistikoaren ezagutza 
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METODOLOGIA 

Metologia komunikatiboa erabiliko da klaseetan. Ikasleak modu aktiboan parte hartzen du klasean. Ez da behatzaile 
moduan egongo, bere dudak zein kezkak azalduko ditu klasean. 
 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

● Hizkuntza metodoak, gramatikalak eta manualak 

● Material desberdinak eta audio, bideo eta informatika euskarriak 

● Ahozkatze manualak 

● Hiztegi elebidun eta elebakarrak (baita online ere) 

● Errepertorioko obrak 

● Ikastetxeko liburutegiko materiala 

● Web orrialdeak 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 Hasierako ebaluaketa. Lehengo mailan eskuratutako 
ezagutzak zeintzuk izan diren jakiteko egingo da. 
Errepasoa egiteko balioko du baina ez da amaierako 
notarako kontutan hartuko. 

 Jarrera, esfortzua, lana, asistentzia eta klaseko 
partehartzea balioztatuko dira, irakurketa, 
entzumena eta idatzizko zein ahozko ekoizpenez 
eginiko ariketen bidez oinarrizko trebetasunak 
landuz. 

● Idatzizko froga. klasean landutako ekoizpen 
morfosintaktiko, fonetiko eta lexikoak balioztatuko 
dira. Itzulpena eta sistema fonologiko guztia 
barnebilduko duen traskribapen fonetikoa. 

● Ahozko froga. testu baten irakurketa eta 
errepertorioko obrak artikulazio egokiz, buruz zein 
mozketarik gabe eta ziurtasuneko jarioz abestea 
balioztatuko da. 

 
 
 
 
 
40% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
30% 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

● Ebaluaketa jarraia galtzen duten ikasleak: AHOZKO eta IDATZIZKO atalak izango dituen ERREKUPERAKETA FROGA 
gainditu beharko du dagokion ohiko deialdian. 

● Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian IDATZIZKO zein AHOZKO 
ERREKPERAKETA FROGA gainditu beharko ditu.  
● Ikasturtea gainditu eta ikasgaia zintzilik uzten duten ikasleek hurrengo ikasturteko edozein ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute. 

 

OHARRAKAK 

1 go agertokian gaur egungo metodologia jarraituko da. 
2. agertokian klase presentzialiak eta telematikoak tartekatuko dira, ebaluaketa garaian arikeei garrantzia 
handiagoa emanez. 
3. agertokian klase telematikoak egingo dira eta ebaluaketa garaian arikeei garrantzia handiagoa emango 
zaie. 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA Alemana kantuari aplikatua I KURTSOA Irakaskuntza profesionaleko 3.maila 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Alemanaren irakaskuntzaren helburua hauxe da: 

ikasleek testu kantatu bat ahoskatzeko, ulertzeko 

eta irakurtzeko gaitasunak garatzen laguntzea. Era 

berean, Alemaniako kulturaren gorabeherak ere 

irakatsiko zaie. 
Honetarako, honako hauek landuko dira: 

1. Alemana ahoskatzeko arauak ezagutzea. 

2. Beste hizkuntzetako fonemen antzekotasuna 

edota desberdintasuna aztertu eta norberaren 

hizkuntzarekin alderatzea. 

3. Ikaslearen gaitasunari egokitutako testuak 

irakurtzea, zentzua eta adierazpena emanez. 

4. Kantu-errepertorioko literatur-testuetatik 

datorren oinarrizko hiztegi espezifikoa barneratzea. 

5. Itzulpen-lana errazteko, testu poetikoetan 

funtsezko elementu morfosintaktikoak/ semantikoak 

ezagutzea. 

6. Alemanez mezu laburrak sortu eta ulertzea, 

bai ahoz, baita idatziz ere. 

7. Kultura alemanak eta bere hizkuntzak 

musikan duten garrantziaz ohartaraztea. 

8. Aztergai diren lanen testu poetikoak zuzen 

ahoskatzea eta abestea. 

1. Testu poetiko- musikal bat modu autonomoan 
irakurtzea. 

 

2. Musika-obren  testu laburrak buruz ikastea. 

 

3. Kantu testusten interpretazioa, zuzen ahoskatuz. 

 

4. Lagunartean alemanez komunikazio laburra 
ezartzeko gai izatea. 

 

5. Alemaniako kultura eta bere testuinguru historiko 
eta kulturala balioestea eta ezagutzea. 

 

 

 

 

EDUKIAK 

 

A. EDUKI MORFOSINTAKTIKOAK: 

1. Generoak. 

2. Izenordain pertsonalak. Izenordain galdetzaileak. 

3. Haben eta sein aditzak. Aditz erregularrak. 

4. Aditz erregularren adierazpen-orria. 

5. Ezezko esaldiak. 

 

      B. FONETIKA ETA MORFOSINTAXIA 

1. Alfabetoa alemanez eta nazioarteko alfabeto fonetikoa. 

2. Alemanez ahoskatzeko arauak. 
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3. 16 bokalak alemanez. Luzeak eta laburrak. Diptongoak. Transkripzio fonetikoa 

4. Kontsonante-taldeak. Transkripzio fonetikoa. Gainerako fonemak eta horien transkripzio fonetikoa. 

5. Askotariko testuak irakurtzea. 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

Eskolak taldean ematen dira eta  jarduera ugari izango dira (audioak, testu lirikoen irakurketa, 

elkarrizketa txikiak eguneroko egoeretan, ezagutza gramatikal batzuk eta ikasleei autonomia pixka 

bat emateko ariketak, besteak beste). 

Ikasgaiaren helburu nagusietako bat fonetika alemana ezagutzea da, alemanez zuzen ahoskatuz 

kantatu ahal izateko. Horretarako, sistema fonetiko-fonologikoa alemana azaldu, eta ahoskera-

ariketak, diktaketak, transkripzio fonetikoak eta entzumenezko bereizketa ariketak egingo dira. 

Fonetikari buruzko edukiak banaka garatuko dira, eta ikasle bakoitzak interpretatu beharreko testua 

bereziki landuko da. 

Hiztegia eskuratzeko, ohiko errepertorioa osatzen duten ahots-musikako testuak eta gelan landuko 

diren testu motak hartuko dira kontuan. 

 

 

 

EBALUAKETA 

OHIKO EBALUAKETA 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako lana: 
-Testuen irakurketa eta interpretazioa 
- Fonetika eta onologia ariketak 
- Gramatika ariketak eta hiztegia landu 
- Klasean parte-hartzea 
-Asistentzia eta norbanakako lana 

  
 

Ebaluazio jarraia: 
Ikasgelako eguneroko lana: %50 
Azterketa: %50 
Azterketak honako atalak izango ditu: 
- Testu bat lehen begiratuan irakurtzea. %15 
- Fonetikari buruzko edukiak. Diktaketa. %30 
- Lexiko eta eduki gramatikalari buruzko 
proba idatzia. %30 
Testu poetiko- musikal baten interpretazioa. Testua 
buruz ikasita. %25 

ERREKUPERAZIO-PROZEDURAK eta PROBA 

 

Ikasleak ekainean ahozko eta idatzizko azterketa bat egin beharko du, eta, bertan, ikasgai osoari buruz 
dituen ezagutzak baloratuko dira. Azterketak honako zati hauek izango ditu: 

Lexikoari eta eduki gramatikalei buruzko proba idatzia. % 30 

Testu poetiko bat lehen begiratuan irakurtzea. % 20 

Testu poetiko-musikalaren transkripzio fonetikoa. Diktaketa.. % 20 

Testu poetiko-musikal bat itzultzea eta errezitatzea. Ikastaroan landutako obra guztiak prestatu beharko 
dira. % 30 
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OHARRAKAK 

 

COVID-19 pandemiaren aurrean, hezkuntza-ekintzarako 3 agertoki definitzen dira. Egoera horiek 

Hezkuntza Sailak jakinarazitako jarraibideetara egokituta egongo dira uneoro: 
 

- Lehen agertokia: goian deskribatutako programazioa aurrez aurreko klaseekin egingo da. 

- Bigarren agertokia: goian deskribatutako programazioa egingo da, baina klase presentzialak eta 

telematikoak txandakatuz. Metodologia hezkuntza-egoera berrira egokituko da. Klase 

telematikoetarako , Skype eta Google Classroom aplikazioak erabiliko dira. 

- Hirugarren agertokia: eskola presentzialak bertan behera utzi beharko badira, eskolak modu 

telematikoan egingo dira, Skype eta Google Classroom aplikazioak erabiliz. Eskola telematikoen 

egindako lanen eta material didaktikoen aplikazioaren bidez, ikasgaiaren edukiak eta gaitasunak 

landuko dira. Ebaluazioa egiteko, kalifikazio-irizpide hauek hartuko dira kontuan: 

Egindako lan (%50) / Asistentzia (%30) / Ikasleak aukeratutako obra baten ahozko interpretazioa 

alemanez (%20). 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA Alemana kantuari aplikatua II KURTSOA Irakaskuntza profesionaleko 4.maila 

 

HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Alemanaren irakaskuntzaren helburua hauxe da: 

ikasleek testu kantatu bat ahoskatzeko, ulertzeko 

eta irakurtzeko gaitasunak garatzen laguntzea. Era 

berean, Alemaniako kulturaren gorabeherak ere 

irakatsiko zaie. 
Honetarako, honako hauek landuko dira: 

1. Ahozko eta/edo idatzizko mezu laburrak 

ulertzea eta sortzea egungo alemanieraz. 

2. Sinbolo fonetikoak eta horien erreprodukzio 

fonologiko mintzatua eta kantatua ezagutzea. 

3. Testu idatziak irakurtzea, ikaslearen 

gaitasunari egokitutako mailakoak, zentzu eta 

adierazpen egokia emanez. 

4. Kantu-errepertorioko literatura-testuetatik 

datorren berariazko hiztegia zabaltzea. 

5. Alemaniar kantu-errepertorioko testuak 

ulertzeko beharrezkoak diren hizkuntzaren funtsezko 

elementu morfosintaktikoak ezagutzea. 

6. Aztergai diren lanen testu poetikoak zuzen 

ahoskatzea eta abestea. 
 

1. Alemanaren eduki fonetikoak ezagutzea. 

 

2. Testu poetikak ulertzea eta haren lexiko 
nagusia ezagutzea. 

 

3. Ikasleek ikasturtean zehar interpretatu behar 
duten Lieder-ei lotutako lexikoa ulertzea. 

 

4. Alemanaren oinarrizko mailari dagozkion 
egitura gramatikalak eta lexikoa ikastea. 

 

 

 
 

EDUKIAK 

 

A. MORFOSINTAKTIKOAK 

1. Artikulu zehaztu  eta zehaztugabeak. 

2. Adjektiboa eta deklinabideak. 

3. Aditz modalak. 

4. Aditz irregular batzuk. 

5. Lehenaldi perfektua: sein eta haben aditzak. 

 

B. FONETIKA ETA ORTOGRAFIA 

1. Alfabetoa eta nazioarteko alfabeto fonetikoa. Transkripzio fonetikoa. 

2. Esaldien intonazioa. Melodia- azentuak. Hitz konposatuak. 
3. Kantuzko obrei dagozkien testu poetikoak irakurtzea eta interpretatzea. 
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METODOLOGIA 

 

Eskolak taldean ematen dira eta  jarduera ugari izango dira (audioak, testu lirikoen irakurketa, 

elkarrizketa txikiak eguneroko egoeretan, ezagutza gramatikal batzuk eta ikasleei autonomia pixka 

bat emateko ariketak, besteak beste). 

Ikasgaiaren helburu nagusietako bat fonetika alemana ezagutzea da, alemanez zuzen ahoskatuz 

kantatu ahal izateko. Horretarako, sistema fonetiko-fonologikoa alemana azaldu, eta ahoskera-

ariketak, diktaketak, transkripzio fonetikoak eta entzumenezko bereizketa ariketak egingo dira. 

Fonetikari buruzko edukiak banaka garatuko dira, eta ikasle bakoitzak interpretatu beharreko testua 

bereziki landuko da. 

Hiztegia eskuratzeko, ohiko errepertorioa osatzen duten ahots-musikako testuak eta gelan landuko 

diren testu motak hartuko dira kontuan. 

 

 

 

EBALUAKETA 

OHIKO EBALUAKETA 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako lana: 
-Testuen irakurketa eta interpretazioa 
- Fonetika eta onologia ariketak 
- Gramatika ariketak eta hiztegia landu 
- Klasean parte-hartzea 
-Asistentzia eta norbanakako lana 

  
 

Ebaluazio jarraia: 
Ikasgelako eguneroko lana: %50 
Azterketa: %50 
Azterketak honako atalak izango ditu: 
- Testu bat lehen begiratuan irakurtzea. %15 
- Fonetikari buruzko edukiak. Diktaketa. %30 
- Lexiko eta eduki gramatikalari buruzko 
proba idatzia. %30 
- Testu poetiko- musikal baten interpretazioa. 
Testua buruz ikasita. %25 
 

ERREKUPERAZIO-PROZEDURAK eta PROBA 

 

Ikasleak ekainean ahozko eta idatzizko azterketa bat egin beharko du, eta, bertan, ikasgai osoari buruz 
dituen ezagutzak baloratuko dira. Azterketak honako zati hauek izango ditu: 

Lexikoari eta eduki gramatikalei buruzko proba idatzia. % 30 

Testu poetiko bat lehen begiratuan irakurtzea. % 20 

Testu poetiko-musikalaren transkripzio fonetikoa. Diktaketa.. % 20 

Testu poetiko-musikal bat itzultzea eta errezitatzea. Ikastaroan landutako obra guztiak prestatu beharko 
dira. % 30 
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OHARRAKAK 

 

COVID-19 pandemiaren aurrean, hezkuntza-ekintzarako 3 agertoki definitzen dira. Egoera horiek 

Hezkuntza Sailak jakinarazitako jarraibideetara egokituta egongo dira uneoro: 
 

- Lehen agertokia: goian deskribatutako programazioa aurrez aurreko klaseekin egingo da. 

- Bigarren agertokia: goian deskribatutako programazioa egingo da, baina klase presentzialak eta 

telematikoak txandakatuz. Metodologia hezkuntza-egoera berrira egokituko da. Klase 

telematikoetarako , Skype eta Google Classroom aplikazioak erabiliko dira. 

- Hirugarren agertokia: eskola presentzialak bertan behera utzi beharko badira, eskolak modu 

telematikoan egingo dira, Skype eta Google Classroom aplikazioak erabiliz. Eskola telematikoen 

egindako lanen eta material didaktikoen aplikazioaren bidez, ikasgaiaren edukiak eta gaitasunak 

landuko dira. Ebaluazioa egiteko, kalifikazio-irizpide hauek hartuko dira kontuan: 

Egindako lan (%50) / Asistentzia (%30) / Ikasleak aukeratutako obra baten ahozko interpretazioa 

alemanez (%20). 
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URTEKO PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionalean, 
jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 
bideraturik dago: 
1. Frantses hizkuntzako sistema fonologikoa ezagutu eta 

erabiltzen jakin 
2. Ikaslearen gaitasun mailara egokitutako testuen 

transkripzio fonetikoa egiteko eta baita frantseseko 
soinuak entzumenaren bidez desberdintzeko 
gaitasunak garatu 

3. Errepertorioko idatzizko eta ahozko mezu errazak 
ulertu 

4. Ikasleen gaitasun mailara egokitutako testuak irakurri 
5. Abestu beharreko errepertorioko testuak  buruz 

ikasten lagundu eta garrantziaz ohartarazi 
6. Oinarrizko gramatika ezagutu 
7. Errepertorioko testuen ahoskera eta ulermenaren 

autonomia lortzeko errekurtsoak erabili 

8. Kultura frantsesa eta hizkuntzaren aberastasuna 
balioetsi 

1. Ikasitako hizkuntzan ahozko eduki laburrak egoki 
ahoskatzen ditu 
- Ikasitako hizkuntzan ikaslearen ulermen gaitasuna 

ebaluatuko da 
2. Ikasitako hizkuntzan musika testu literarioa 

irakurtzeko gai da autonomiaz 
- Hizkuntzaren ezagutzak eduki eta tratamendu 
musikalarekin erlazionatzeko gaitasuna balioztatuko 
da 

3. Obra musikalen testu motzak buruz ikasi 
- Obra musikalaren testuaren ulermena eta 

interrelazioa egiteko ikasleak duen gaitasuna 
ebaluatuko da 

4. Ikasitako partituren testuak transkribatu eta 
fonetikoki iruzkinak egin 
- Interpretazio musikalean modu autonomoz 

jakintza fonetikoak atxikitzeko ikasleak dituen 
gaitasunak aztertuko dira 

5. Eskuratutako trebetasun fonetikoak erabiliz ikaslea 
buruz abesteko gai da modu egokian errepertorioko 
testuak ahoskatuz 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 
 

 

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681   

IRAKASGAIA 
KANTUARI APLIKATUTAKO HIZKUNTZAK: 
FRANTSESA 

MAILA 
IRAKASKUNTZA 
PROFESIONALEKO 5.MAILA 

Eduki fonetikoa 
- 

 

- 

- 
- 
- 

 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Artikulazioa,  emisio  egokia,  fonemen  ezagupena  eta  entzumen  ezberdinketa,  ahoskera  egokia,  abestean 
erabilitako fonetikaren aplikazioa, sistema fonetiko-fonologikoen arauen ezagupena
Bokal eta kontsonante sistemaren ikasketa. Letra eta fonemen arteko elkarrekikotasuna
Aukera fonologiko ezberdinen ezagupena 
Hitzen azentuazioa. Silaba tonikoak ezagutzea
Kantuko errepertorioko testuen irakurketa erritmikoa 

Eduki morfosintaktikoa 
Kategoria gramatikal ezberdinak
Sustantiboak: genero eta zenbakiak
Mugatu eta mugagabeak diren artikuloak
Adjetiboak 
Maiztasun aditzondoak 
Aditz erreflexiboa eta pronominalak 
Indikatiboko orainaldia: hiru aditz-jokoak eta aditz irregularrak
Ohiko leku preposizioak 
Iragan konposatua: hiru aditz-jokoak eta aditz irregularrak
Inperfektoa: aditz erregularrak eta irregularrak 
Baiezko, ezezko eta galderazko esaldiaren egitura
Galderazko esaldiak, zatiki nagusienak 
Esaldi koordinatuak eta subordinatuak 



 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1 

 

 

 
 

 
METODOLOGIA 

 

Metologia komunikatiboa erabiliko da klaseetan. Ikasleak modu aktiboan parte hartzen du klasean. Ez da 
behatzaile moduan egongo, bere dudak zein kezkak azalduko ditu klasean. 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

 Hizkuntza metodoak, gramatikalak eta manualak 

 Material desberdinak eta audio, bideo eta informatika euskarriak 

 Ahoskatze manualak 

 Hiztegi elebidun eta elebakarrak (baita online ere) 

 Errepertorioko obrak 

 Ikastetxeko liburutegiko materiala 

 Web orrialdeak 
 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako eguneroko lana 

 Jarrera, esfortzua eta lana 

 Klaseko partehartzea 

 Apunteak eta norberaren materiala 

 Asistentzia 
Idatzizko froga 

 Azterketa 
Ahozko froga 

 Azterketa 

Ikasgelako eguneroko lana (40%): Irizpide honen bidez, 
jarrera, esfortzua, lana, asistentzia eta klaseko 
partehartzea balioztatuko dira, irakurketa, entzumena eta 
idatzizko zein ahozko ekoizpenez eginiko ariketen bidez 
oinarrizko trebetasunak landuz. 
Idatzizko froga (30%): Irizpide honen bidez, klasean 
landutako ekoizpen morfosintaktiko, fonetiko eta lexikoak 
balioztatuko dira. Itzulpena eta sistema fonologiko guztia 
barnebilduko duen traskribapen fonetikoa. 
Prueba oral (30%): Irizpide honen bidez, testu baten 
irakurketa eta errepertorioko obrak artikulazio egokiz, 
buruz zein mozketarik gabe eta ziurtasuneko jarioz abestea 
balioztatuko da. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Ebaluaketa jarraia galtzen duten ikasleek, AHOZKO eta IDATZIZKO atalak izango dituen ERREKUPERAKETA FROGA 
gainditu beharko dute dagokien ohiko deialdian. 

- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian AHOZKO eta IDATZIZKO atalak izango 
dituen ERREKUPERAKETA FROGA gainditu beharko dute. 

- Ikasturtea  gainditu  eta  ikasgaia  zintzilik  uzten  duten  ikasleek,  hurrengo  ikasturteko  edozein  ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute ikasgaia. 

 

Eduki lexikoa 
Gaiaren edukiak garatzeko beharrezko den hiztegia 
Estandarra  den  hizkuntzaren  oinarrizko  lexikoa:  agur  egin,  aurkeztu,  galdetu,  egunerokotasuna  duten
ekintzetaz hitzegin, informazioa eskatu 
Errepertorioko obretan maiz agertzen den lexiko zehatza 
Testu poetiko-literarioen ulermen globala eta testuinguru historiko, kultural zein artistikoaren ezagutza 

ESKATUKO DIREN GUTXIENGO EDUKIAK 
Ahozko espresioa: ohiko komunikazio egoeretan egoki adierazi eta hizkuntzaren fonema zehatzen
ahoskera eta idazkera menperatu, baita doinuera ere. Errepertorioko partiturak buruz abestu bertako
testua egoki ahoskatuz 
Ahozko ulermena: Komunikazio oinarrizko egoeretako informazioa entzun eta ulertu 
Idatzizko espresioa: idatzizko oinarrizko estrukturak erabiliz mezu laburrak sortu 

Idatzizko ulermena: Ikasleen gaitasun mailako mezuak ahoskatu eta egoki irakurri 



 

 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

2 

 

 

 

OHARRAK 

Covid-aren izurritea dela eta, eszenatoki ezberdinak aurreikusten dira: 
- Lehenengo eszenatokirako: klase presentzialak izango dira eta hezkuntza-jarduera, goian aipatutakoan oinarrituko da. 
- Bigarren eszenatokirako: hezkuntza-jardueran modu presentziala eta telematikoa uztartuko dira. Hezkuntza 
departamentuak emandako jarraibiden arabera, metodologia eta edukiak moldatu egingo dira. Google Classroom 
bezalako lanabesak erabiltzea aurreikusten da modu telematikoan aritzeko. Ebaluazioarako, Google Classroom-en 
bidez egingo da idatzizko froga eta Meet-en bidez ahozko froga. 
- Hirugarren eszenatokirako: hezkuntza-jarduera modu telematikoan egingo da. Kasu honetan ere, Hezkuntza 
departamentuak emandako jarraibiden arabera, metodologia eta edukiak moldatu egingo dira eta Google Classroom 
bezalako lanabesak erabiltzea aurreikusten da. Ebaluazioarako, hemen ere, Google Classroom-en bidez egingo da 
idatzizko froga eta Meet-en bidez ahozko froga. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681  

IRAKASGAIA 
KANTUARI  APLIKATUTAKO  HIZKUNTZAK: 
FRANTSESA 

MAILA 
IRAKASKUNTZA  PROFESIONALEKO 6. 
MAILA 

 
HELBURUAK EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Irakasgai hau, musika irakaskuntza profesionalean, 
jarraian zehazten diren gaitasun hauek garatzera 
bideraturik dago: 
1. Frantses hizkuntzako sistema fonologikoa finkatu eta 

sakondu 
2. Ikaslearen gaitasun mailara egokitutako testuen 

transkripzio fonetikoa egiteko eta baita frantseseko 
soinuak entzumenaren bidez desberdintzeko 
gaitasunak garatu 

3. Errepertorio barruko idatzizko ohiko mezuak ulertu 
4. Ikasleen gaitasun mailara egokitutako testuak irakurri 
5. Abestu    beharreko    errepertorioko    testuak    buruz 

ikastea erraztu eta garrantziaz ohartarazi 
6. Hizkuntzaren erregistro ezberdinak ezagutu 
7. Gramatikaren ezagutza sakondu 

8. Errepertorioko   testuen   ahoskera   eta   ulermenaren 
autonomia lortzeko baliabideak erabili 

1. Ikasitako hizkuntzan ahozko edukiak egoki ahoskatze 
lanetan sakontze lana egiten du 
- Ikasitako hizkuntzan ikaslearen ulermen gaitasuna 

ebaluatuko da 
2. Ikasitako hizkuntzan musika testu literarioa 

irakurtzeko gai da autonomiaz 
- Hizkuntzaren ezagutzak eduki eta tratamendu 
musikalarekin erlazionatzeko gaitasuna balioztatuko 
da 

3. Obra musikalen testuak buruz ikasi 
- Obra musikalaren testuaren ulermena eta 

interrelazioa egiteko ikasleak duen gaitasuna 
ebaluatuko da 

4. Transkripzioa  hobetzen  du eta  fonetikoki  ikasitako 
partituren iruzkinak egiten ditu 
- Interpretazio musikalean modu autonomoz 

jakintza fonetikoak atxikitzeko ikasleak dituen 
gaitasunak aztertuko dira 

5. Eskuratutako trebetasun fonetikoak erabiliz ikaslea 
buruz abesteko gai da modu egokian errepertorioko 
testuak ahoskatuz 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

 

 Eduki fonetikoa 
- Fonema ezberdinen artikulazioaren hobekuntza 
- Zeinu fonetikoen ulermena 

 Eduki morfosintaktikoa 
- Osagarri zuzena eta zeharkako izenordain osagarriak 
- Izenordain erlatiboa 
- Konparatiboa 

- Superlatibo absolutua 
- Agintera: aditz erregularrak eta irregularrak 
- Geroaldi sinplea 

- Baldintza sinplea 
- Iragan sinplea: aditz erabilienak 

 Eduki lexikoa 
- Gaiaren edukiak garatzeko beharrezko den hiztegia 
- Estandarra den hizkuntzaren ertain mailako lexikoa: aurkeztu, galdetu, egunerokotasuna duten 

ekintzetaz hitzegin, informazioa eskatu, gai errezetaz hitzegin jario nahikoarekin 

- Errepertorioko obretako lexiko zehatza 
- Testu poetiko-literarioen ulermen globala eta testuinguru historiko, kultural zein artistikoaren ezagutza 
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Metologia komunikatiboa erabiliko da klaseetan. Ikasleak modu aktiboan parte hartzen du klasean. Ez da behatzaile
moduan egongo, bere dudak zein kezkak azalduko ditu klasean. 
BALIABIDE DIDAKTIKOAK 

Hizkuntza metodoak, gramatikalak eta manualak 

Material desberdinak eta audio, bideo eta informatika euskarriak 

Ahoskatze manualak 

Hiztegi elebidun eta elebakarrak (baita online ere) 

Errepertorioko obrak 

Ikastetxeko liburutegiko materiala 

Web orrialdeak 

 

ESKATUKO DIREN GUTXIENGO EDUKIAK 
- Ahozko espresioa: ohiko komunikazio egoeretan egoki adierazi eta hizkuntzaren fonema zehatzen 

ahoskera eta idazkera menperatu, baita doinuera ere. Errepertorioko partiturak buruz abestu 
bertako testua egoki ahoskatuz 

- Ahozko ulermena: Komunikazio arrunten informazioa entzun eta ulertu 
- Idatzizko espresioa: idatzizko estruktura arruntak erabiliz mezu laburrak sortu 

- Idatzizko ulermena: Ikasleen gaitasun mailako mezuak ahoskatu eta egoki irakurri 

 

 

METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

Ikasgelako eguneroko lana 

 Jarrera, esfortzua eta lana 

 Klaseko partehartzea 

 Apunteak eta norberaren materiala 

 Asistentzia 
Idatzizko froga 

 Azterketa 
Ahozko froga 

 Azterketa 

Ikasgelako eguneroko lana (40%): Irizpide honen bidez, 
jarrera, esfortzua, lana, asistentzia eta klaseko 
partehartzea balioztatuko dira, irakurketa, entzumena eta 
idatzizko zein ahozko ekoizpenez eginiko ariketen bidez 
oinarrizko trebetasunak landuz. 
Idatzizko froga (30%): Irizpide honen bidez, klasean 
landutako ekoizpen morfosintaktiko, fonetiko eta lexikoak 
balioztatuko dira. Itzulpena eta sistema fonologiko guztia 
barnebilduko duen traskribapen fonetikoa. 
Prueba oral (30%): Irizpide honen bidez, testu baten 
irakurketa eta errepertorioko obrak artikulazio egokiz, 
buruz zein mozketarik gabe eta ziurtasuneko jarioz abestea 
balioztatuko da. 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

- Ebaluaketa jarraia galtzen duten ikasleek, AHOZKO eta IDATZIZKO atalak izango dituen ERREKUPERAKETA FROGA 
gainditu beharko dute dagokien ohiko deialdian. 

- Ohiko ebaluaketan ikasgaia gainditzen ez duten ikasleek, ez-ohiko deialdian AHOZKO eta IDATZIZKO atalak izango 
dituen ERREKUPERAKETA FROGA gainditu beharko dute. 

- Ikasturtea  gainditu  eta  ikasgaia  zintzilik  uzten  duten  ikasleek,  hurrengo  ikasturteko  edozein  ebaluaketetan 
errekuperatu ahal izango dute ikasgaia. 

 

OHARRAK 
 

Covid-aren izurritea dela eta, eszenatoki ezberdinak aurreikusten dira: 
- Lehenengo eszenatokirako: klase presentzialak izango dira eta hezkuntza-jarduera, goian aipatutakoan 
oinarrituko da. 
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- Bigarren eszenatokirako: hezkuntza-jardueran modu presentziala eta telematikoa uztartuko dira. Hezkuntza 
departamentuak emandako jarraibiden arabera, metodologia eta edukiak moldatu egingo dira. Google Classroom 
bezalako lanabesak erabiltzea aurreikusten da modu telematikoan aritzeko. Ebaluazioarako, Google Classroom-
en bidez egingo da idatzizko froga eta Meet-en bidez ahozko froga. 
- Hirugarren eszenatokirako: hezkuntza-jarduera modu telematikoan egingo da. Kasu honetan ere, Hezkuntza 
departamentuak emandako jarraibiden arabera, metodologia eta edukiak moldatu egingo dira eta Google 
Classroom bezalako lanabesak erabiltzea aurreikusten da. Ebaluazioarako, hemen ere, Google Classroom-en bidez 
egingo da idatzizko froga eta Meet-en bidez ahozko froga. 

 


