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PROGRAMAZIO DIDAKTIKOAREN LABURPEN DOKUMENTUA 
Irakasgaia Frantsesa 

Irakaslea Marta Indart Ikasturtea 2019/2020 

Maila 2. DBH Taldea A B C D  
 

Irakasgaiaren ezaugarriak 

 
Denentzako irakasgaia  Asteko saio kopurua 2 

 
Modalitate / ibilbideko irakasgaia  Ikasturteko saio kopurua 70 

 Aukerako irakasgaia Taldeko ikasle kopurua 18 

 

1 HELBURU OROKORRAK 

 Indarrean dagoen araudian curriculumerako ezarritakoak eta institutuko idazkaritzan hezkuntza 

komunitatearen eskura dagoen urteko programazioan zehazturikoak. 

 DBHko curriculuma, 24/2015 Foru Dekretua. 

 

 
 

 

 

2 EDUKIAK ETA DENBORAREN BANAKETA 
 1. ebaluazioa  

  

- Révision 2018/19 

- -ER akitutako aditzak, avoir, être 

- Koloreak, olerkiak , kantuak, musika motak 

- Deskribapena,familia 

EDUKINAK ETA ORDENA ALDATZEN AHAL DIRA. 

- Balio Etikoak ikasgaian frantses edukinak indartuko eta ikasiko ditugu baino balioak 

lantzen dituen materiala erabiliz.(ebaluaketa guzietan).  

 2. ebaluazioa  

  

- Izaera, adjetiboak, teatroa 

- Aditzak 

- Egun bat, guttunak  

 3. ebaluazioa  

  

- Arropa desfilea 

- Preposizioak 

- Paisaia deskribatu 

 

3 EBALUAZIOA ETA BERRESKURAPENA 

 Ebaluazio irizpideak  

  

Indarrean dagoen araudian curriculumerako ezarritakoak eta institutuko idazkaritzan 

hezkuntza komunitatearen eskura dagoen urteko programazioan zehazturikoak. 

 DBHko curriculuma, 24/2015 Foru Dekretua. 

 4/2017 Foru Agindua, DBHko ikasleak ebaluatzeko, hurrengo mailara pasatzeko eta 

titulazioa lortzeko arauak ematen dituena. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-1/
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 Ebaluazio prozedura  

  

Hiruhilabete bakoitzean azterketa bakar bat aginen dugu( posiblea da ere froga idatzi txiki 

batzuk egitea ebaluazioan zehar, adibidez aditzen inguruan, hiztegi zehatz baten inguruan…). 

Horretaz gain, astero edo hamabostero klasean landutakoa galdetuko diet. 

 

Balio Etiko ikasgaian ez dugu azterketarik eginen. 

 Kalifikazio irizpideak  

  

Azterketa: %60 balio du 

Lana+jarrera : %40 ( PARTE HARTZEA KLASEAN, KLASEKO ETA ETXEKO LANA,TALDE LANA ( parte 

hartzea eta bertzeak laguntzea talde lana aintzinera joateko); interesa ( galderak egitea, 

klasean adi egotea, ikerketa lanak etxean burutzea…; sormena, errespetua, bertzeak 

laguntzea, … .Halere, irizpide hauek aplikatzeko azterketako gutxiengo nota 4 izan behar da, 

bertzenaz ebaluaketa suspenditua izanen da. 

BALIO ETIKOAK ikasgaian , lana eta jarreraren arabera ebaluatuko dugu. 

 Berreskurapen sistema  

  

-Ebaluaketa segida da , hau da, ebaluaketa bakoitzean aurretik landutakoa ere sartzen da. 

Halere, ebaluaketa bakoitzaren ondotik berreskurapena eginen dute .·3. ebaluaketako 

berreskurapena , ikasgai guztiko berreskurapena da. 

 

Balio Etiko ikasgaian, azken ebaluaketa suspenditua badago edukinei inguruko azterketa 

eginen diet. 

4 PROMOZIO IRIZPIDEAK. 

 

Indarrean dagoen arautegian ezartzen diren irizpideak aplikatuko dira, eta promozio 

erabakia irakasle taldeak ebaluazio bilkuran egiten den deliberazioan oinarrituko da. 

 DBHko curriculuma, 24/2015 Foru Dekretua. 
 4/2017 Foru Agindua DBHko ikasleak ebaluatzeko, hurrengo mailara pasatzeko eta 

titulazioa lortzeko arauak ematen dituena. 
 

5 MATERIALA 

 Fotokopiak. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2017/29/Anuncio-1/

