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DEPARTAMENT D’EUSCAR/EUSKARA SAILA 

2017-2018 

www.eoibd.cat 

 

PRIMER CURS /LEHENENGO MAILA 

 

Professora/irakaslea: Maddi Garmendia (mgarmendia@eoibd.cat) 

Euskara Saileko telefonoa: 93 324 86 19 

Facebook: Èuscar EOIBD 

Twitterra: @eoieuskarabcn 

 

Horaris de classe 

Astelehen eta asteazkenetan 18:30etatik 20:45etara       
Dilluns i dimecres de 18:30 a 20:45              

 
Azken eskola eguna: maiatzaren 23a 

Últim dia de classe: 23 de maig 

 
Horari d’atenció a l’alumnat 

Harrera orduak: asteazkenetan 17:30etatik 18:30etara 
Atenció a l’alumnat: dimecres de 17:30 a 18:30    

 

Moodle 

Accés des de www.eoibd.cat 

Fotokopiak (val de fotocòpies,15 euros).  
Material complementari a traves de la plataforma Moodle, plataforma virtual.  
 

Programa de curs 

1. OBJECTIUS :  

Fer presentacions orals breus de sí mateix i de terceres persones, en situacions de 
comunicació curtes sobre detalls de la vida personal, com ara el lloc de residència, la gent 
coneguda i les coses que té, les aficions.... (EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL). 

Escriure textos curts i senzills sobre sí mateix i altres persones i sobre temes de la vida 
quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text (EXPRESSIO I 
INTERACCIÓ ESCRITA). 

Comprendre l'essencial de missatges breus, orals i escrits, clars i senzills, en llengua 
estàndard, contextualitzats i sobre temes propis, de la família i l’entorn concret i immediat, com ara 
dades personals, pertinences i hàbits bàsics (COMPRENSIÓ LECTORA I ORAL). 

Aprofitar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socioculturals, com a base 

per construir l’aprenentatge de la nova llengua. 

Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin intentar resoldre situacions de comunicació 
en contextos molt familiars. 

Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin avaluar el primer estadi de l'aprenentatge de 

l'idioma. 

http://www.eoibd.cat/
http://www.eoibd.cat/
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2. FUNCIONS:  

Demanar informació sobre una paraula o expressió que no es coneix o que s’ha oblidat, assenyalar 
comprensió o no comprensió d’un enunciat, lletrejar o sol·licitar que es lletregi una paraula, repetir o 
sol·licitar repetició, demanar a algú que parli més a poc a poc, que parli més alt o més baix. 
 
Saludar, respondre a una salutació, presentar/-se, acomiadar/-se, invitar, acceptar/refusar una 
invitació, atraure l’atenció, excusar-se. 
 
Demanar informació (sobre persones, llocs o coses, sobre activitats, fets o esdeveniments) i 
descriure (característiques de persones, sentiments).  
 
Afirmar, negar, identificar/se, assentir, dissentir, expressar una opinió, acord i desacord. 
Expressar afecte o simpatia, aprovació, desaprovació, interès, desinterès, sorpresa... 

 
3. COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL:  
 
La vida quotidiana: els horaris, els hàbits alimentaris, les festes, les vacances, el lleure.  
Les relacions interpersonals: la estructura familiar i les relacions de parentiu. 
Els valors i les creences (festes i celebracions, tradicions). 
Condicions de vida: la casa, distribució de les diferents peces, decoració... 
Valors i creences: nacionalitats (la llengua). 
Comportaments rituals: espectacles. 
 
4. COMPETÈNCIA SOCIOLINGUISTICA: 

 
Selecció i ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat. 
Fórmules de cortesia que varien en èuscar. 
 

5. COMPETÈNCIA DISCURSIVA: 

5.1. Organització del discurs (oral i escrita) 
 
Elements díctics que fan referència al context: hau/hauek, hori/horiek, hura/haiek;  hemen, hor, han; 
orain, gaur, Aste Santuan; ni, zu, gu...; morfemes verbals personals: lagun euskaldun bat daukagu). 
 
Presentacions (Epa! vs. Urte askotarako!); salutacions (Kaixo, Egun on!) i comiats (Agur, Ondo ibili, 
Ikusi arte, Ondo izan...); petició de favor (Mesedez, faborez); expressions en intercanvis telefònics o 
epistolars (Epa! Zer moduz? /Besarkada bat/Musu bat/Muxu bana...).  
Modalització seguretat (jakina, benetan...), probabilitat (agian...). 
 
Inici del discurs:  
Kaixo; Zer moduz?; Eta?; Egun on; Aizu, Karmele; Epa, non zabiltza? Aizu(e); Barkatu; Neska-
mutilak!, Neska-mutilok!;  Mesedez!; Epa!; pst!, ei!, et!... Gauza bat, galdera bat...; Eta Miren, non 
dago?; Eta zure laguna, nor da?... 
 
Desenvolupament del discurs: Zera..., ba(da)...; Adibidez; Baina; Beraz; Orduan; Nire ustez; Aizue, 

entzun...; Beno ba...; Begira..; Eta; Gainera; Ere (bai)... 

Conclusió del discurs: Eta besterik ez; Eta kitto; Bukatu dugu; Bukatzeko... 

Petició d’aclariments: Zer?; Nola?; Esan berriz, mesedez!;  Zer esan nahi duzu?; Nola idazten da?;  

Nola ahoskatzen da?;  Nola esaten da?; Badakizu nola idazten den? 

Interjekzioak: A; et; hm; eskerrak; tira; epa; ufa; ba!. 
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5.2. Tipologia dels textos (orals i escrits) 

Els textos de primer nivell són molt breus i senzills i contenen el lèxic i les estructures pròpies del 
nivell.  
Expressió i interacció oral: descripcions de persones i llocs. Instruccions bàsiques per anar a un 
lloc. Narracions de fets concrets i d’experiències. 
Expressió i interacció escrita: cartes i correus electrònics informals, notes, cartells. Participació en 
xats, blogs i altres mitjans que ens ofereixen Internet i les TIC. 
Comprensió oral: converses cara a cara, converses telefòniques, monòlegs i presentacions 
acompanyades d’imatge. Narracions. 
Comprensió escrita: correus electrònics senzills, cartes senzilles, notes i missatges,  lletres de 
cançons, cartes de restaurants, horaris, cartells, diccionaris... 
Mediació escrita: intervencions per fer de pont (en llengua meta, L1 o amb gestos…) a l’aula entre 
el professorat i un o més companys i/o bé entre un text oral i escrit i els companys (per exemple: 
traducció o reformulació. 
 

6. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:  

Lèxic i aspectes semàntics: 

Derivació: - ari, -gile, -le, -tzaile, -gintza, -tza, -gailu, -tegi, -ti, -tsu, -(t)ar... 
Composició: kafe-makina, Euskara Saila, egongela, ikaskide, aiton-amona, sudurluze, tripaundi 
 
Onomatopeies: di-da, ttippi-ttapa, kox-kox... 
Mots transparents o pròxims. Falsos amics: xelebrea (curiós, especial), lagun dexente (bastants 
amics)...  
 
Morfosintaxi:   
El substantiu. L’absencia de gènere.  
Els determinants:  
-a, -ak, –ok; –a/bat; –xe (hauxe); hamar bat, bizpahiru, hiruzpalau...; batzuk, asko, pixka bat, 
dexente; guzti, dena; zer, zein, beste... 
 
Els pronoms: ni, hi, hura, gu, zu, zuek, haiek; nor, zer, zein, inor, ezer. 
 
L’adjectiu: graduadors autònoms (oso, samar, nahiko, batere, izugarri) i duplicació (txiki-txikia...). 
Posició de l’adjectiu dins del sintagma (darrere del sintagma, desprès del nom). 
El verbs en present de l’indicatiu: 
Nor, Nor-Nori, Nor-nork (perifràstics): naiz/zai(zki)t/d(it)ut. 
Nor, Nor-Nork (sintètics): izan, egon, joan, etorri; ukan, eduki, jakin. 
L’aspecte: -tu, -t(z)en, -ko/-go. 
Nominalització: -t(z)ea (gustatu). 
Infinitiu amb valor imperatiu (Sartu, sartu!) 
 
Partícules verbals: al, ote. 

 

Els adverbis: orain, beti, inoiz ez; larunbat goizetan, askotan; urtero, gauero...; gertu; hemen, hor, 

han; poliki, gaizki; nire ustez; jakina; noizean behin; (noren) ondoan, atzean, aurrean, azpian... 

 

La declinació: 

Els casos: gramaticals (nor, nori, nork), d’espai i temps (non, nongo, nora, nondik) i d’altres (zerik, 

noren, norekin, zerez). 

Distinció: Singular / plural, noms comuns / propis. La –a orgànica. 

D’altres: alguns noms propis (Bizkaia, Euskal Herria, Iruñea...) i paraules amb diftong final –au (gau, 

lau...).  
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L’oració simple: Ordre dels elements de l’oració. L’element inquirit galdegaia. 

Exclamatives: Bai /Zein /Zer... + Adj.! (Bai ederra!); interjeccions i d’altres: ene!, kontuz!, kontxo!, 
epa!, kaka zaharra!, hori, hori!, eutsi!... 
Imperatives: goazen; infinitiu amb valor imperatiu (etorri!, sartu!). 
 

L’oració composta: 

Oracions subordinades adverbials: temporals (infinitiboa + eta gero, ondoren, bitartean);  causals 
(ze, -eta); finals (-t(z)era, -t(z)eko). 
La coordinació: eta, ez... ez, edo, ala, baina.  
Ortografia: L’alfabet. Ús de les majúscules i minúscules. Representació gràfica de fonemes i sons. 

Ús dels signes de puntuació. Abreviatures: ordinals, l’hora. Sigles: ETB, aek, HABE... Guionet, 

pèrdua de la vocal final del primer element de composició. La data amb lletres i xifres. 

 

Fonètica i fonologia: Absència de diftongs descendents. Sistema de sibilants (s, z, x; ts,tz,tx). Valor 

de la –r en posició final de paraula. Processos fonològics: elisió (eta > ta), palatalització (il, in), els 

sandhis. Accent, ritme i entonació. 

 

Assistència:  

Com que la modalitat d’aprenentatge és presencial, l’assistència és imprescindible perquè 

es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professor i alumne. Es recorda que 

segons la Resolució de començament de curs: “En cas d’absències superiors al 35% 

del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de forma contínua, i només podrà 

presentar-se a una prova de final de curs”. 

 

Avaluació: 

L’avaluació serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per 

tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats 

que s’obtenen (Resolució per la qual es donen instruccions per a l’organització i el 

funcionament de les EOI, Departament d’Educació). 

1. MODALITAT AVALAUCIÓ NO CONTÍNUA: 
 

Tots aquells alumnes que NO hagin assistit el mínim de 65% de les classes i que no 

compleixin els requisits d’avaluació contínua (a sota) NO podran ser avaluats per 

avaluació continua i caldrà que facin l’examen final de juny (A1). L’ examen final inclou ús 

de la llengua, expressió escrita i oral, i proves de comprensió escrita i oral. Les proves 

productives (expressió i interacció oral i escrita) són eliminatòries, és a dir, no es pot fer la 

mitjana entre les diferents habilitats si aquestes proves no estan aprovades amb un 65 % 

(mínim exigit per a la expressió escrita: 13/20 i mínim exigit per a la expressió oral: 20/30). 

La mitjana de totes les habilitats ha de donar 65 %. 

 

 
2. MODALITAT AVALAUCIÓ CONTÍNUA: 
 
Tots aquells alumnes que hagin assistit el mínim de 65% de les classes i que 
compleixin els següents requisits, podran ser avaluats per avaluació continua (a finals 
de maig es tancarà el procés d’avaluació continuada) i no caldrà que facin l’examen final 
de juny. Els alumnes que no hagin aprovat per avaluació contínua han de fer una prova 
fina (última setmana de maig). 
Requisits: 
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Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua i que es comptabilitzarà en la 
nota final de curs: 
 
2.1. Haver aprovat les proves trimestrals (algunes proves oral coincideixen amb la tasca 
final de la unitat). El còmput total de les habilitats avaluades durant el trimestre ha de donar 
65 % per tal de que el trimestre estigui aprovat. Les proves productives (expressió i 
interacció oral i escrita) són eliminatòries, és a dir, no es pot fer la mitjana entre les 
diferents habilitats si aquestes proves no estan aprovades amb un 65 %. 
 
2.2. Haver presentat les mostres productives individuals escrites o orals/audiovisuals. 
Quan la professora ho indiqui que s’hauran d’entregar dues versions de les redaccions 
individuals escrites.  
Recomanacions:  

- S’ha de posar el nom al document i al costat de l’escrit (Aintzane Riera, tasca final, 
unitat 1, versió 1) 

- S’han d’entregar les tasques finals dins del termini de lliurament. En cas contrari, 
heu de parlar amb la professora. 

- Es demana que las tasques escrites tinguin un espaiat mínim de 1,5 punts perquè 
la professora pugui fer les anotacions corresponents.      

   
 
Per tal de fer el còmput final de la nota d’avaluació contínua del curs els requisits es 
comptabilitzaran de la següent manera: 
 

Proves trimestrals 

formals:  50 % 

Mostres productives individuals escrites i orals:  50 

% 

 
Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua formativa (no es comptabilitzarà 
en la nota final de curs): 

 Tasques encomanades a casa,  llibres de lectura, presentacions a classe, 
actuacions a l’aula... 

 Participació/cooperació en les activitats proposades a classe. 
 

 

Acció tutorial:  

En l’avaluació contínua es dóna una importància cabdal a l’intercanvi continu d’informació 

sobre el procés d’aprenentatge entre professorat i alumnat i, per tal que cada alumna/e 

sigui conscient d’aquest procés, s’arbitrarà un sistema d’accions i activitats destinades 

a alimentar aquesta comunicació entre ambdues parts (ja sigui de manera 

individualitzada o col·lectiva).  

És necessari fer una tutoria individual formal (com a mínim) durant el curs. Aquesta tutoria 

individual formal es farà després del primer trimestre (gener). Per  aquesta tutoria l’alumne 

s’ha de comprometre a omplir i entregar el qüestionari reflexiu abans del dia de la tutoria. 
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El pes de cada destresa: durant tot el procés d’avaluació les habilitats es 

comptabilitzaran de la següent manera: 

 

Comprensió oral:   15 % del total de la nota 

Comprensió escrita:   15 % del total de la nota 

Ús de la llengua:   20 % del total de la nota 

Expressió escrita:  20 % del total de la nota 

Expressió oral:   30 % del total de la nota 

 

Per aprovar el curs s’ha d’obtenir un 65 en la nota final i haver aprovat les dues 

destreses productives (EE i EO). 

 

Calendari de les proves: 

Proves formals escrites d’avaluació contínua (3): abans de Nadal, abans de Setmana 
Santa i finals de maig. 
Proves orals (al laboratori) d’avaluació contínua (3): novembre, març i maig. 
Examen final (els que no han aprovat per l’avaluació  contínua i aquells que no es 
poden avaluar per avaluació contínua): la setmana del 23 de maig 
 
Durant el curs es recolliran i avaluaran mostres de diferents habilitats. 

 

Llibre de lectura   
 %100 basque. Xabier Monasterio, Atoan! Argitaletxea. Ho llegirem a partir de Setmana 
Santa. 
 
Gramàtiques i mètodes (a la biblioteca): 
Bakarka 1. J.A Letamendia, Elkarlanean 

Ikaslearen liburua1, IKA  

Arian. Euskara ikasteko metodoa, Elkar 

Euskara ikasteko metodoa; ikaslearen liburua, Elhuyar Fundazioa  

 

Diccionaris: 

Oinarrizko hiztegia VOX. Euskara-Gaztelania, Castellano-Euskara, Anaya-Haritza 

Elhuyar hiztegi txikia, Euskara-Gaztelania, Castellano-Euskara 

 (Liburu dendan erosi ahal duzue/El podeu comprar a llibreria)  

Elhuyar hiztegia: http://www.euskara.euskadi.net 

Aisa hiztegia: www.xarma.net/AISA2/ 

Hiztegien ataria: www.hiztegia.net 

 

Biblioteca:  

Zehazki hiztegia (diccionari castellà-èuscar, molt complert). Sempre el trobareu a classe al 

calaix de la professora. L’agafeu quan vulgueu. 

Egunkaria: Berria.    

DVD eta CDak. 

Gramatikak, hiztegiak eta liburuak liburutegian daude. Animatu eta egin liburutegiko 

txartela! (Les gramatiques, els diccionaris i els libres són a la biblioteca. Animeu-vos i feu-

vos el carnet de la biblioteca!).  

http://www.xarma.net/AISA2/
http://www.hiztegia.net/

