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EUSKARA SAILA 

2017-2018 IKASTURTEA 

www.eoibd.cat 

 

3. MAILA 

 

Irakaslea:  Maddi Garmendia Barrenetxea (mgarmendia@eoibd.cat) 

 

Euskara Saileko telefonoa: 93 324 86 19 

Facebook: ÈUSCAR EOIBD 

Twitter-a: @eoieuskarabcn 

 

Ordutegia: 

Astearte eta ostegunetan, 18:30etatik 20:45etara  
 

Harrera ordua:  

Asteazkenetan, 17:30etatik 18:30etara 

 

Moodle-a: 

Material osagarria Moodle plataformaren bitartez.  
Hemendik sartu ahal zarete: www.eoibd.cat  

Fotokopiak (15 euroko ordainketa egin behar da) 
 

Ikasturteko programazioa: 

1. OBJECTIUS:  

Adquirir l'habilitat o capacitat de: 
 
Comunicar-se oralment de manera coherent i entenedora en situacions quotidianes i 
d'aprenentatge, per explicar una història i relatar fets, explicar un viatge... És a dir, fer front a la 
majoria de situacions que poden aparèixer en viatjar a un indret on es parla la llengua objecte 
d’aprenentatge (EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL).  
 
Compartir idees i informació, expressar sentiments, somnis, esperances o ambicions, donar 

raons o explicacions breus sobre opinions i projectes (EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORAL).  

Escriure textos curts i ben cohesionats sobre fets i esdeveniments que tractin una varietat de 
temes generals familiars o d’interès personal, adequant el lèxic i les estructures al tema i a la 
situació comunicativa (EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ESCRITA).  

Comprendre les idees principals en textos escrits que utilitzen un llenguatge molt habitual i 
quotidià o que està relacionat amb la feina i localitzar informació específica en textos de diversa 
longitud i tipologia sobre temes generals, i identificar-ne la intenció comunicativa (COMPRENSIÓ 
LECTORA). 

Comprendre el missatge general, les idees principals i els detalls fàcilment identificables en 
textos orals, sobre temes generals familiars, que es poden trobar a la feina, a l’escola, durant el 
temps lliure, etc., en  llenguatge estàndard articulat amb claredat i a velocitat normal en 

converses cara a cara (COMPRENSIÓ ORAL). 

 

 

http://www.eoibd.cat/
http://www.eoibd.cat/
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Ampliar les estratègies comunicatives i  d'aprenentatge adquirides en el nivell anterior. 

Analitzar les pròpies necessitats comunicatives, controlar el propi procés d'aprenentatge de la 
llengua i avaluar els objectius assolits. 

Prendre consciència que l'aprenentatge d'una llengua demana voluntat i dedicació, i requereix 

un treball constant i sistemàtic. 

2. FUNCIONS: 

Assentir, dissentir; comparar; confirmar la veracitat d’un fet; descriure canvis...; evocar; narrar un 
fet o esdeveniment passat. 

 
Expressar una opinió; expressar acord i desacord; formular hipòtesis (sobre persones, coses, fets 
o esdeveniments...); valorar un fet (com a probable, improbable...). 

 
Acceptar o refusar un suggeriment; convidar.  

 
Demanar consell i aconsellar, recomanar; animar; demanar i donar instruccions; demanar si es 
coneix una informació, demanar opinió; proposar, suggerir; recordar alguna cosa a una persona.  

 
Expressar estat físic, de salut o d’ànim. 

 
Presentar/-se i respondre a una presentació; donar la benvinguda; interessar-se per algú o per 
quelcom, respondre a mostres d’interès. 
 
3. COMPETÈNCIA SOCIOCULTURAL: 

Vida quotidiana: vacances i festes, activitats de lleure... 
Condicions de vida: educació, sanitat... 
Valors i creences: cultura i tradicions, manifestacions artístiques... 
 

4. COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: 

Selecció i ús de les salutacions de rebuda, presentació, comiat. 
La selecció i ús de les formes de tractament: formal i informal. 
Les convencions en els torns de paraula. 
 

5. COMPETÈNCIA DISCURSIVA: 

5.1. Organització del discurs (oral i escrita) 

Elements díctics que fan referència al context. Temps verbal: nabil/nenbilen.... Morfemes verbals 
personals: marrazki bat egin dezakegu. 

 
Expressió de cortesia. Preferència per l’ús del condicional en actes de compra i altres peticions 
(kilo bat sagar nahi dut/nuke); per aconsellar (egin beharko genuke, interesgarria izango 
litzateke...). 
 
Expressions formulàries de tracte social en contactes directes informals i formals: presentacions 
(Urte askotarako!); salutacions (Zer berri?). 

 
Modalització: seguretat (jakina, noski, dudarik gabe, ez dago zalantzarik ...); probabilitat 
(beharbada, omen, ote, 10 urte izango nituen...), necessitat (beharrezkoa, ezinbestekoa...) i 
valoracio (zoritxarrez, nahi nuke, espero dut...). 
El text com a unitat global de significat. Selecció de contingut rellevant: mintzagaia eta galdegaia. 
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Inici del discurs: 
Zer asmo?; Zer berri?; Epa, non zabiltza?.  
Badakizu zerarena?; Ez dakizu...!; Gauza bat... 
Eta idazle hori, non jaio(a) da?, idazle horri buruzko biografia... 

 
Manteniment del tema (i de la comunicació): 
El·lipsi del subjecte: Anai-arrebak elkarrekin bizi ziren txikitan. Urtetan ez zuten elkarren berririk 
izan. 
El·lipsi del verb: Bilbon jaio eta bertan hil zen. 
 
Expansió del tema:  
Al·lusions, referències i cites: testuak dio, elikadurari buruzko testua da, aisialdiari dagokionez.... 
Definicions: Horrek (zera) esan nahi du... 
Seqüenciació temporal: Lehenengo; Lehenik; Ondoren; Bukatzeko; Laburbilduz; Nahikoa; Besterik 
ez.... 
Reforç. Precisió/matisació: alegia..., horrek esan nahi du... 
Contrast: Baizik, Hala ere, Berriz... 
Conseqüència: Beraz, Orduan, Hortaz... 
Introducció de subtemes: Beste alde batetik, Horrez gain... 
Petició d’aclariments i demostració de la comprensió/incomprensió i expressió de dubte: 
Demostració d’incomprensió: Zer diozu?; Ez dut tutik/piperrik (ere) ulertu!!... 
Demostrar implicació: Ez dut uste, zuk uste?; Ez da egia izango! 
Autocorrecció, rectificació, expressió de dubte: Egia esan; Tira; Agian; Baliteke...  
Ús de la coma amb connectors: ordea, berriz, beraz, hortaz, hala ere,  dena dela... 
El guió. Declinació de paraules estrangeres: Companys-ek (gero Companysek ). 

 

 5.2. Tipologia dels textos (orals i escrits) 

A tercer curs l’àmbit personal s’amplia per incloure esdeveniments llunyans de la vida familiar i 
laboral, experiències, relacions socials, anècdotes, projectes, sentiments i estats d’ànim, opinions i 
valoracions (amb una precisió acceptable, i amb un discurs prou cohesionat).  

Expressió i interacció oral: explicacions argumentades senzilles sobre temes de la vida 
quotidiana. 
 
Expressió i interacció escrita: escrits personals, biografies, valoracions de llibres o pel·lícules. 
Escriptura creativa (històries, anècdotes...).  Participació en xats, blogs i altres mitjans que ens 
ofereixen Internet i les TIC. 
 
Comprensió oral: autèntics sempre que estiguin articulats amb claredat i a velocitat normal sobre 
temes generals (notícies i reportatges sobre fets de la vida quotidiana, entrevistes,  fragments de 
sèries, pel·lícules i obres teatrals...). Els textos presenten les varietats estàndards principals.    
 
Comprensió escrita: els textos poden contenir paraules i expressions desconegudes, sempre que 
els temes siguin coneguts. Textos de diaris o revistes (notícies, reportatges sobre temes de la vida 
quotidiana, entrevistes, tires còmiques...). Poemes senzills, lletres de cançons, còmics... 
 
 
6. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA  

Lèxic i aspectes semàntics: 

Derivació: :-keria, -kuntza, -men/-pen, -tza, -keta, -(k)era,  el prefix mari-, i els sufixos -ti, -tsu, -garri, 
-kor... 
Composició: argazki makina, lo zakua, haurtzaroa, burugogorra, ipurtarina, lotsagabea, amazuloa, 
eskuzabala... 
Regles morfonològiques bàsiques (hiztuna, ipurtarina, hizlaria...).  
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Onomatopeies: zirt-zart, blaust, dinbi-danba, di-da, kox-kox, ttipi-ttapa... 
Mots transparents o pròxims.  
Falsos amics: xelebre, franko, makina bat, dexente. 
Frases fetes, dites i refranys. 

 
Morfosintaxi:  
 
El sintagma nominal: formació, ordre dels elements i elements imprescindibles i facultatius. 
Els determinants: -a, -ak,–ok; –a/bat; declinació dels demostratius en singular i plural (hauek, hauei, 
hauetan); –xe (hauxe); gaur zortzi, bospasei urte inguru, hamaika aldiz, mila bider,...); zenbait, 
hainbeste, makina bat, aski, ugari, franko, mordoa, dexente; guztia/dena, osoa; botila bat ardo, 
ardo botila bat...  
 
Els pronoms: norbait, zerbait, inor, ezer, beste, edozer, edozein; neu, reflexius (bere burua, neure 
kasa, neure kabuz) i recíprocs (elkar). 
 
L’adjectiu:  
Sufix –ko: element del SN + -ko (ehun metroko etxea begi urdineko neska, mendira joateko ohitura) 
i SAdv. + -ko (egurrezko etxea). 
 
Expressió de la comparació: sufixos –ago, -en, -egi i partícula hain. 
Graduadors: ikaragarri, izugarri, alper hutsa i duplicació.  
 
Ús de l’adjectiu berri   
 
El verbs en indicatiu, present i passat: 
 
Nominalització: -t(z)ea  (adjectiu + izan, adverbi + egon, gustatu, kostatu, erabaki, ahaztu, merezi), 
-t(z)en (ikasi, jakin, hasi, utzi, lagundu, saiatu) i  -t(z)eari (utzi). 
 
Altres maneres per indicar l’aspecte: egona naiz, ikusia dut 
Aditz oina: etor, ikas, egon... 
 
Verbs sintètics: 

Nor: joan, etorri, ibili. Passat.  
Nor-nork (nor: 3ª persona): eduki, jakin, eraman, ekarri. Passat.  
Nor-nori (nor: 3ª persona): egon. Present.  
Nor-nori-nork: Imperatiu (esaiozu, galdeiozu, emaiozu). 

 
Verbs perifràstics: 

Nor: Passat i condicional hipotètic. Imperatiu. Potencial, present. 
Nor-nori (nor: 3ª persona): Passat i condicional hipotètic (gustatuko litzaidake) 
Nor-nork (nor: 1ª i 2ª  persona): Present i condicional hipotètic. Imperatiu. Potencial, 

present. 
Nor-nori-nork: Passat (nion, zidan). 

Construccions impersonals: ikus daiteke 
Perífrasis verbals: Ari izan, ahal izan/ezin izan, behar izan, nahi izan, bizi izan. Present, passat i 
futur.  

 
Locucions verbals:  
Sust+ izan: gose izan, beldur izan 
Noren zain egon, noren bila ibili, noren antza izan 
 
Partícules verbals: al, ote i omen 

Verbs factitius: -arazi: sentiarazi, gogorarazi...; -ra-: barrea eragin... 

L’element inquirit (galdegaia): erori egin nintzen...   
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Els adverbis: umetan, gaztetatik; noizean behin, sarritan, maiz...; noizbait; edonon, nonbait..; -
(e)la, -ki, -to, -ka, -ik;  erabat, aski, gutxien, gehien; beharbada, dudarik gabe, dirudienez...; duela, 
orain (dela), di-da, ziztu bizian, hala-hola, hor nonbait, nahitaez, badaezbada... 
 
La posposició: nor gabe, noren kontra, noren arabera, noren partez, noren kontu, noren arabera, 
noren truk(e)... nori buruz, non gora, non zehar, nondik kanpo...   
 
La declinació: Els casos: casos gramaticals, casos d’espai i temps i d’altres. Sing./plur. i 

indeterminat (mugagabea). La –a orgànica.  

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

Interrogativa: Noizkoa ote da?, Zenbat urte izango zenituen?, sufix –en. Exclamatives: Hor konpon!, 
Baita zera ere!, Hara bestea!, Kokoteraino naukazu, Inondik inora!, Egingo ez dizut ba!... 
Imperatives: Etor zaitez, tira!, egidazu, esadazu, sufix –(t)zeko... goazen, anima zaitezte!; garaiz 
etortzeko esan du. 
 
L’oració composta:  

Subordinades substantives: -(e)la, -t(z)eko, (ea).../-(e)n. Subordinades adjectives i relatives: -(e)n, -

tako/-riko/Ø. Subordinades adverbials temporals: -enetik, -t(z)ean, -t(z)erakoan, -(e)n bitartean, 

bezain laster. Condicionals: ez gero, (baldin) ba; causals -(e)lako, bait-. Finals: -t(z)eko. 

Concessives: nahiz eta, arren. Comparatives: baino...–ago (a), baino...gehiago/gutxiago, bezain, 

bezainbeste, hainbeste, hain. 

La coordinació: Juxtaposades: ez bakarrik,... ere; alde batetik... bestetik. Disjuntives: edo, edota, 

ala. Adversatives: baina, baizik.  

Ortografia: L’alfabet. Ús de les majúscules i minúscules. Representació gràfica de fonemes i sons 

(bat-batean, eginez gero). 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. Valor de la –r en 

posició final de paraula. Processos fonològics: elisió (eta > ta), palatalització (il, in), els sandhis. 

Accent, ritme i entonació: el sintagma (grup fònic) i l’oració (mintzagaia i galdegaia).  

 

 

Assistència:  

Com que la modalitat d’aprenentatge es 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). 
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Aspectes que es valoren durant l’avaluació contínua formativa (no comptabilitza en 

la nota final):  

Tasques finals (individuals o col∙lectives, oral o escrites). 

Proves formals que inclouen ús de la llengua, expressió escrita i oral, proves de 

comprensió escrita i oral...   

Tasques encomanades a casa, llibre de lectura, presentacions a classe, actuacions a 

l’aula... 

Participació/cooperació en les activitats proposades a classe. 

 

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.      
 

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. Per  aquesta tutoria l’alumne 

s’ha de comprometre a omplir i entregar el qüestionari reflexiu abans del dia de la 

tutoria. 

 

Durant tot el procés d’avaluació les habilitats es comptabilitzaran de la següent manera: 

 Comprensió oral:   20 % del total de la nota 

 Comprensió escrita:    20 % del total de la nota 

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

 Expressió escita:  20 % del total de la nota 

 Expressió oral:   20 % del total de la nota 

Examen final B1 (inclou totes les habilitats, examen de 4 hores + oral). Per superar 
la prova final s’haurà d’arribar al 65 %.  
 

Proben egutegia:  

Ebaluaketa jarraituko idatzizko proba formalak (1 edo 2): Gabonak baino lehen eta 

Aste Santu aurretik. 

Ebaluaketa jarraituko ahozko proba formalak (1): Urtarrilean. 

B1 azterketa: ekainaren 5an idatzia eta ekainaren 6an ahozko proba.  

Durant el curs es recolliran i avaluaran mostres de diferents habilitats. 
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Liburuak: 
Irakurri beharrekoak (obligatòries): 
Hego Itsasoetako ipuinak, Robert Louis Stevenson, Atoan. 
Titare bete zorion, Miren Agur Meabe, Arian-Elkar. 
 
Aukerazkoak:  
Amona Biziketan, Joxantonio Ormazabal, Elkar. 
Nik eserita egiten dut, eta zer?, Arantxa Iturbe, Elkar. 

Ondo Joan, Juan Kruz Igerabide, Elkarlanean. 
Anekdotak, Ruben Ruiz, Pamiela. 
Tristeak kontsolatzeko makina, Anje Lertxundi, Erein. 
Aitona parapentean, Joxantonio Ormazabal, Elkar. 

 
Gramatikak: 
Arian 2.2, B1.1 eta B1.2. Elkar  
Bakarka 2 eta 3. J.A Letamendia. Elkarlanean 
Ikaslearen liburua 2 eta 3, IKA 

Gramatika eta ariketak 1, Ibaizabal 

Gramàtica Didàctica del Euskera, Ilari Zubiri. Didaktiker 

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

Elhuyar hiztegi txikia, Euskara-Gaztelania, Castellano-Euskara 

Elhuyar hiztegia. www1.euskadi.net/hizt_el/indice_e.htm  

Aisa hiztegia. www.xarma.net/AISA2/ 

Hiztegien ataria. www.hiztegia.net/ 

 

 

Material didaktikoa:  

Interneten dagoen ikas-materiala (entzumena, irakurmena, gramatika ariketak eta 

bestelakoak…): www. Ikasbil. net (HABE: A2-B1 maila)  

  

Liburutegia (bestelakoak):  

Hiztegiak: elebidunak eta elebakarrak (Zehazki hiztegia, elebiduna, oso gomendagarria) 

Aldizkariak: Aizu, Gaztezulo eta The Balde (euskaraz eta ingelesez) 

Egunkaria: Berria 

DVD eta CDak  

 

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

