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Irakurketarako konpetentzia – Laburpena 
 
Irakurmeneko aditu taldeak, Proba pilotuko hamalau item eta proba horretan erabili ez ziren beste zazpi 

item liberatzea erabaki zuen eredu gisa erabiltzeko. Itemak euren unitateen barruan eta diseinatu ziren 

bezala aurkezten dira, eta beste bi unitateen kasuan Proba pilotuan egin ziren moduan. Item liberatu 

bakoitzari dagokion prozesu kognitiboa adierazten da, erakutsiz nola sailkatu ziren itemak 2018ko 

Irakurketarako konpetentziaren markoan sortutako kategorien arabera. Kategoria hauek erabiliko dira 

Irakurketarako konpetentziaren eskalak ezartzeko. Prozesu kognitibo bakoitza dagokion markoan 

azalduko da xehetasun handiagoz. Markoaren laburpena hemen eskaintzen da, erreferentzia gisa.1
 

 
Prozesu kognitiboak 

 

Modu eraginkorrean irakurtzeak, dela testu bakar bat irakurtzeak, dela testu anitzetako informazioa 

irakurtzeak eta txertatzeak, hainbat prozesu burutzea eskatzen dio norbanakoari. 2018ko Irakurketarako 

konpetentziaren markoak definitzen ditu hainbat zailtasun maila biltzen dituzten prozesu kognitibo 

batzuk. Prozesu kognitibo bakoitza goi-mailako kategoria bati esleitzen zaio, eta haien bidez 

mailakatuko dira 2018ko Proba nagusiaren datuak: informazioa topatzea, ulertzea, ebaluatzea eta 

gogoeta egitea. Ondoren kategoria bakoitzeko prozesu kognitiboak laburki azalduta daude. 

 

Informazioa topatzea 

 
 Testu baten barruko informazioa topatzea eta eskuratzea. Testu bakarra gainbegiratzea, 

informazio zehatza eskuratzeko, izan daitekeena: hitz gutxi batzuk, esaldi edo balio numerikoak. 

 Testu garrantzitsua bilatzea eta hautatzea. Hainbat testuren artean informazioa bilatzea, atazak / 

itemak eskatzen duen testurik egokiena aukeratzeko. 

 
Ulertzea 

 
 Informazio literala adieraztea. Testu-pasarte laburren edo esaldien esanahi literala ulertzea, 

galderaren informazio zuzena edo hurbila pasartearen informazioarekin lotuz. 

 Inferentziak txertatzea eta sortzea. Testu bateko informazioaren esanahi literaletik haratago 

joatea, esaldien edota pasarte osoaren bidez informazioa txertatuz. “Inferentziak txertatzea eta 

sortzea” itemen barruan sailkatzen dira ikasleari eskatzen dizkioten hurrengo atazak: ideia 

nagusia sortzea, laburpena egitea edota izenburua ipintzea. 

 Hainbat iturriren artetik inferentziak txertatzea eta sortzea, txertatuz bi testutan edo gehiagotan 

kokatutako informazio-zatiak. 

 
Ebaluatzea eta gogoeta egitea 

 
 Kalitatea eta sinesgarritasuna ebaluatzea baloratuz testu bateko informazioa baliozkoa, 

eguneratua, zehatza, objektiboa, fidagarria eta abar ote den. Irakurleek informazio-iturria 

identifikatu eta kontuan hartu behar dute, era berean, testuaren edukia eta forma kontuan 

hartu behar dute, edo beste hitz batzuetan esanda, egileak nola aurkezten duen informazioa. 
 

1 Informazio gehiago eskuratzeko, kontsultatu PISA 2018 Irakurmenari buruzko markoa: https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-
2018-draft-frameworks.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
http://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
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 Edukiari eta formari buruzko hausnarketa. Idatziaren forma ebaluatzea, egileak bere xedea 

edo/eta bere ikuspegia nola adierazten duen zehazteko. Item horiek, sarri ikasleari eskatzen 

diote bere esperientziari eta jakintzari buruz hausnarketa egin dezala, hainbat ikuspegi edo 

perspektiba alderatzeko, kontrastatzeko edota haien inguruko hipotesiak egiteko. 

 Desadostasuna detektatzea eta konpontzea. Zehaztea ea testu anitzak haien artean berresten 

diren edota, aldiz, kontraesankorrak diren, eta, kontraesankorrak direnean, desadostasuna nola 

kudeatu erabakitzea. Esate baterako, «desadostasuna detektatzea eta konpontzea» gisa 

sailkatutako itemetan, ikasleei eskatuko zaie identifika dezatela bi idazlek jarrera bera daukaten 

arazo baten aurrean, edo idazle bakoitzaren jarrera. Beste kasu batzuetan, item horiek ikasleei 

eskatuko diete kontuan izateko iturrien sinesgarritasuna, eta frogatzeko onartzen dituztela 

fidagarritasun handiagoko iturrietako baieztapenak, horren fidagarriak ez diren baieztapenen 

gainetik. 
 

Testuak 
 

Testuak markoan deskribatutako lau dimentsiotan sailkatu daitezke: iturria, antolaketa eta nabigazioa, 

formatua eta mota. Ondoren dimentsio bakoitza laburki azalduko dugu. 

 
Iturria 

 
 Bakarra. Idazle batek edo idazle-talde batek egindako testu-unitate bakarra, idatzitako 

momentua edo argitalpen-data eta izenburu edo erreferentzia-zenbakia. 

 Anitza. Testu unitate anitzak, bakoitzak idazle desberdinak idatzita, argitalpen-data 

desberdinarekin edota izenburu eta erreferentzia-zenbaki desberdinekin. 
 
Antolaketa eta nabigazioa 

 
 Estatikoa. Antolaketa sinplea eta nabigazio-erreminten dentsitate apala dituzten testuak; 

normalean, orrialde bat edo gehiago dituzten testuak, segidan antolatuta. 

 Dinamikoa. Antolaketa konplexuagoa duten testuak, segidan antolatuta ez daudenak eta 

nabigazio-erreminta dentsitate handiagoa dituztenak. 
 
Formatua 

 
 Jarraitua. Esaldiak paragrafoetan antolatuta dituzten testuak. 

 Ez-jarraituak. Taulak, grafikoak, diagramak, iragarkiak, programazioak, katalogoak, indizeak, 

formularioak eta abar. 

 Mistoa. Bi ezaugarriak dituzten testuak: jarraituak eta ez-jarraituak. 

Mota 

 Deskribapena. Espazioan objektuen propietateei buruzko informazioa adierazten duten testuak. 

Deskribapen-testuek «zer» galderari erantzuten diote. Adibidez, bidaia egunkari batek jasotako 

toki baten errepresentazioa, katalogo bat edo eskuliburu tekniko bateko prozesu bat. 

 Narrazioa. Denboran objektuen informazioa adierazten duten testuak. Narrazio-testuek «noiz» eta 

«zer sekuentziatan» galderei erantzuten diete. Adibidez, txosten bat, albiste bat, eleberri bat, 

kontakizun labur bat edo antzezlan bat. 

 Azalpena. Hainbat elementu, era esanguratsuan, nola erlazionatzen diren azaltzen duten testuak 
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eta «nola» galderei erantzuten diotenak. Adibidez, lan akademikoa, memoria baten eredua 

jasotzen duen diagrama bat, populazioaren joera erakusten duen grafiko bat, edota online 

entziklopedia bateko sarrera baterako kontzeptu-mapa bat. 

 Argudioa. Kontzeptuen edo proposamenen arteko harremana aurkezten duten testuak. Argudio-

testuek «zergatik» galderari erantzuten diote. Argudio-testuek badute azpisailkapen garrantzitsu 

bat: pertsuasio- eta iritzi-testuak, iritzi eta ikuspegiei buruzkoak direnak. Adibidez, argitaratzaileari 

gutunak, horma-iragarkia, onlineko foro batean egindako sarrerak, edota liburu edo film bati 

buruzko erreseinak. 

 Argibideak. Zer egin behar den azaltzen duten testua. Adibidez, errezetak, lehen sorospenak 

nola ematen diren erakusten duten diagramak, edo software eragile baterako gidak. 

 Transakzioak. Testuon helburua xede jakin bat lortzea izaten da, hala nola norbaiti zerbait 

eginaraztea, bilera bat antolatzea edo lagun batekin konpromiso sozial bat zehaztea. Adibidez, 

gutuna, e-maila edo testu-mezua. 

 
Balizko egoerak 

 

Irakurketa xede jakina duen jarduera da; hau da, irakurleak helburu jakin bat bete nahi duenean 

gertatzen da, hala nola formulario bat betetzeko informazioa topatzea, edo gai bat egokiro ulertzea 

ondoren parekideekin eztabaida batean parte hartu ahal izateko. Hala ere, irakurmen-ebaluazio 

tradizional askotan “helburua” izan ohi da gai orokor bat lantzen duen testu bati buruzko hainbat galdera 

soil erantzutea, eta ondoren hurrengora igaro. Irakurmen-ebaluazio tradizional eta artifizial horiek ez 

bezala, 2018rako garatutako Irakurmen unitateak egoeretan oinarrituta daude. Unitate bakoitza hasiko da 

testu bat edo testu bilduma bat irakurtzeko helburu orokorra deskribatzen duen fikziozko egoera batekin. 

Beraz, irakurleak testuingurua ez ezik xede bat ere izango du, eta honek laguntzen dio informazioa 

bilatzen eta ulertzen, bai eta eskuratutako informazioak elkarrekin txertatzen. 

 
Balizko egoerak garatu ziren egoera multzo bat girotzeko. Markoak hainbat egoera mota deskribatzen 

ditu, unitate bakoitzerako garatutako balizko egoera orokorrarekin lotuta: 

 
 Pertsonala. Egoerak biltzen dituzten testuek norbanakoaren interes pertsonalak asetzen dituzte, 

dela modu praktikoan, dela intelektualean. Adibidez, gutun pertsonalak, fikzioa, biografia eta 

jakin-mina asetzeko edota aisiarako irakurtzen diren informazio-testuak, baita e-mail pertsonalak, 

instanteko mezuak eta blogak ere. 

 Publikoa. Egoerak biltzen dituzten testuak gizartearen jarduera eta kezkekin lotuta daude. 
Adibidez, dokumentu ofizialak, ekitaldi publikoei buruzko informazioa, iragarki-taulak, albisteak, 
webguneak eta iragarki publikoak. 

 Hezkuntzakoak. Egoerak biltzen dituzten testuak irakasteko diseinatuta daude, askotan irakasle 

batek aukeratzen ditu irakurle batek baino. Adibidez, paperezko testuliburuak edo elektronikoak 

eta ikaskuntzarako software interaktiboa. 

 Okupazionalak. Egoerak biltzen dituzten testuek laguntzen dute berehalako ataza bat betetzen. 

Adibidez, lana bilatzeko testuak: sailkatutako paperezko iragarkiak, lana topatzeko webguneak 

eta lantokien helbideak ematen dituzten testuak. 

 

Item liberatuak 
 

Ondoren, hiru unitatetarako item liberatuak aurkeztuko ditugu. Oiloei buruzko foroa eta Behi esnea 

unitateak PISA 2018ko Proba pilotuan erabili ziren. Ez ziren Proba nagusirako kontuan hartu, 

unitateeni barruko edukiei buruzko ezadostasunak zirela eta; halere, item gehienek erakutsi zuten 

neurtzeko propietate handiak zituztela. Behi esnea unitateko bi item ez ziren argitaratu, neurtzeko 
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propietate egokiak ageri ez zituzten eta. 

 

Galapago uharteak izeneko unitatea alde batera utzi zen Proba pilotuan, Irakurmeneko aditu taldeak 

hala gomendatuta. Edukia eta itemak onargarriak ziren eta irakurmena ebaluatzeko garrantzitsuak diren 

gaitasun digitaleko gaiekin zeuden aurkeztuta; webgunerako prestatutako estimuluen edukiak, ordea, ez 

zuen uzten lanketa zabala egiteko adina item sortzen. Hori horrela izanik, eta item-aukera zabalagoa 

eskainiko duten unitateak leheneste aldera, Galapago uharteak Proba pilotuan alde batera utzi zen. 

Ondorioz, hemen aurkeztutako itemak ez ziren erabili eta euren neurketa-propietateak ez ziren 

baieztatu. Hala eta guztiz ere, item horietako batzuk ipiniko ditugu txosten honetan, irakurleak ikus 

dezan hainbat web-orri dituzten webguneetan oinarritutako irakurketa-unitateak egokiak direla neurtzeko 

ikasleek zer gaitasun duten gai bati buruzko informazioa topatzeko eta ulertzeko garaian 

 
Oiloei buruzko foroan eta Behi esnean emandako item bakoitzerako zenbatetsitako zailtasun-mailak 

zehazten dira. Nolanahi ere, maila horiek kontuz interpretatu behar dira; izan ere, Proba pilotuaren 

datuak bakarrik erabilita zenbatetsi dira, horiek gutxiago dira Proba nagusian baliatutakoak baino, eta, 

hortaz, erroreak izateko probabilitate handiagoa dute. Item horietarako maila ofizialak Proba nagusian 

eskuratutako datuetan oinarrituta ematen dira. Galapago uharteak unitaterako emandako itemen 

zailtasunari buruzko informaziorik ezin da eman, item horiek ez baitziren Proba pilotuan erabili. 
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CR548 unitatea: Oiloei buruzko foroa 
 
Oiloei buruzko foroa. Balizko egoera 

 

 
 

 

Unitate honi buruzko balizko egoeran, ikaslea oilaskoak hazten dituen familia bat bisitatzen ari da. 

Izebak Interneteko foro baten berri emango dio, oilaskoen osasunari buruzkoa, eta baliagarri izan 

zitzaiola oilo batek min hartu zuenean. Egoera pertsonal gisa dago sailkatuta, interes pertsonalak 

asetzearen adibide baita, Interneteko foro baten bidez. 

 
Unitate honetako testua izebak baliatutako web-foroko sarrerak izango dira. Honela dago sailkatuta: 

testu anitza (foroko sarrerak hainbat egilek eta garai desberdinetan daude idatzita), egonkorra 

(jatorrizko elkarrizketa modu dinamikoan gertatu zen bitartean, ikasleari elkarrizketa osoa eta azken 

bertsioa ematen zaio), jarraitua eta transakzionala. 

 
Testu hori ikasleen trebetasun multzo zabal batera irisgarria izateko diseinatuta dago. Laburra da, 

baina baditu testu anitzen zailtasun guztiak: ikuspegi anitzak kontuan hartu behar dira, eta 

sinesgarritasuna zehazteko sarreren jatorria eta edukia ebaluatu behar dira. Hartara, testa garatu 

zutenek zera pentsatu zuten, trebetasun apalenak dituzten ikasleak ere gauza izango zirela ondo 

egiteko, testu anitz eta transakzionala aurrean daukatenean. 
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Kontuan izan behar da lehendabiziko itemerako emandako pantaila-argazkiak foroaren testu osoa 

erakusten duela txosten honen helbururako. Ikasleak testua mugitze-barra gora eta behera arrastatu 

behar zuen bertsio programatuan. 
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Oiloei buruzko foroa. 1. item liberatua 
 

 

 
 
Item honetan, ikasleak Iraia_88 erabiltzailearen sarrera kontuan hartu eta haren esanahi literala 
ulertu behar du. Hala, Iraia_88k hasieran egindako galderaren parafrasia lotu behar du (Eman al 
diezaioket aspirina oiloari?) item honetako aukerekin. Ez da «Testu baten barruko informazioa 
topatzea eta eskuratzea» bezain sinplea, ez baitago harreman zuzena, literala, item eta estimuluaren 
aukeren artean. Kasu honetan erantzun zuzena (A) da: Ea aspirina eman diezaiokeen mina duen oilo 
bati. 

 
Item zenbakia CR548Q02 

Prozesu kognitiboa Esanahi literala adieraztea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 1a 
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Oiloei buruzko foroa. 2. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak Iraia_88ren sarrera sakonago ulertu behar du aurreko itemean baino. Ikasleak 

sarreran literalki jasota dagoenetik haratago joan beharko du (Ezin naiz astelehenera arte 

albaitariarengana joan, eta ez dit telefonorik hartzen), bai eta sarreraren testuinguru osoa ere, erantzun 

zuzena identifikatzeko. Hemen, erantzun zuzena (C) da: Oiloari, ahal bezain laster, lagundu egin nahi 

diolako. Ikasleak hori ondorioztatu dezake, oiloak min handia baitu eta ez baita gauza egoera beste 

edonola konpontzeko (ez albaitariarengana joanda, ez deituta); hori ikusita, sarrera argitaratu du 

foroan. 

 
Item zenbakia CR548Q03 

Prozesu kognitiboa Inferentziak txertatzea eta sortzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea - Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 1a 
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Oiloei buruzko foroa. 3. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak taula bat bete behar du, ilara bakoitzean «Bai» edo «Ez» aukeratuta. Galderan 

ikasleari eskatzen zaio identifikatzeko foroko sarrera bakoitza gairako garrantzitsua den. Ikasleak, 

lehenik eta behin, sarrera bakoitzaren esanahi literala ulertu behar du, eta, ondoren, edukiari buruz 

hausnartu eta gai nagusiarekin (oiloari aspirina ematea) nola lotzen den ikusi. Item honetarako 

puntuazioa eskuratzeko, ikasleak bost ilarak zuzen erantzun behar ditu. Erantzun zuzenak dira: Bai, 

Bai, Ez, Ez, Bai. 

 
Item zenbakia CR548Q01 

Prozesu kognitiboa Edukiari eta formari buruzko hausnarketa 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz konplexua – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 2 
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Oiloei buruzko foroa. 4. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak honako erabiltzaile hauek idatzitako sarreren esanahi literala ulertu behar du: 

Iraia_88, NereaB79, Maite eta Bittor. Ikasleak haietako bakoitzaren esanahi literala ulertuz gero, 

jabetuko litzateke Iraia_88k galdetzen duela ea posible ote den oiloari aspirina ematea; NereaB79k 

ohartaraziko dio Iraia_88ri kontuz ibiltzeko oiloei botikak ematean; Bitorrek huskeria bat argitaratu du, 

eta, azkenik, Maite izan da adierazi duena bere oiloari aspirina eman eta on egin ziola. Hemen, 

erantzun zuzena (C) da: Maitek. 

 
Item zenbakia CR548Q04 

Prozesu kognitiboa Esanahi literala adieraztea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 1a 
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Oiloei buruzko foroa. 5. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak Hegaztietan_Eskaintzak  erabiltzailearen testuan emandako sarreraren esanahi 

literaletik haratago joan, eta ondorioztatu behar du zergatik pertsona horrek idatzi duen sarrera. 

Hegaztietan_Eskaintzak erabiltzaileak idatzitako testuak ez du esplizituki aditzera ematen euren 

negozioa sustatzen ari direla, eta, hortaz, ikasleak ondorioztatu behar du hori sarrerak ematen duen 

informaziotik. Erantzun zuzena (A) da: Negozio bat sustatzeko. 

 
Gai-zenbakia CR548Q05 

Prozesu kognitiboak Inferentziak txertatzea eta sortzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 1a 
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Oiloei buruzko foroa. 6. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, NereaB79k, Maitek, Hegaztietan_Eskaintzak-ek eta Felixek argitaratutako sarreren 

elementuen kalitatea eta sinesgarritasuna izan behar ditu kontuan. Ikasleak, lehenik eta behin, sarrera 

bakoitzaren esanahi literala ikusi behar du eta ondoren pentsatu behar du sarrera bakoitzaren zein 

elementuk ematen dion erantzun fidagarria Iraia_88k botatako galderari. Honako hau erantzun irekia 

da, adituek kodetua, eta Proba pilotuan baliatutako kodeen gida ondoren eskaintzen da. Item 

honetarako, ikasleak edozer aukera hautatu ahal izango du, Hegaztietan_Eskaintzak izan ezik, eta 

puntuazioa eskuratuko du, baldin eta arrazoitzen badu zergatik den fidagarria ondoren deskribatutako 

eta aukeratutako elementuetako bakoitza. Item hau fidagarritasun handiz zegoen kodetuta Proba 

pilotuan. 
 

Gai-zenbakia CR548Q07 

Prozesu kognitiboak Kalitatea eta sinesgarritasuna ebaluatzea 

Erantzunaren formatua Erantzun irekia – Adituek kodetua 

Maila zenbatetsia 2 



 
PISA 2018ko Proba pilotua. Irakurketarako konpetentzia. Item liberatuak. 17 

 

Puntuazio osoa: 
 
Kode 1: Esplizitu edo inplizituki «NereaB79k» hautatu edo erantzuten du eta honekin zera 

adierazten du: NereaB79 erantzunak inplikatzen duela Iraia_88k bere oiloari edozein botika 

eman baino lehen bere albaitariarekin kontsultatu beharko lukeela. 

  [NereaB79-k] Nereak esan zuen aurretik haren albaitariari galdetzeko. 

 [Ez du aukeratu] NereaB79k ez dio Iraia_88ri esaten zer egin behar duen. Botikak eman baino 
lehen haren albaitariarekin kontsultatzeko esaten dio. 

 
EDO: Esplizitu edo inplizituki «Maitek» hautatu edo erantzuten du eta honekin zera adierazten du: 

Maitek bere oiloari aspirina eman ziola eta ondoren oiloa osatu zela. 

  [Maitek] Maitek bere oiloari aspirina eman eta oiloa hobeto sentitu zen. 

  [Maitek] Maitek oilo bat dauka eta oiloa osatu zen Maitek aspirina eman zionean. 
 

 
 
EDO: Esplizitu edo inplizituki «Felixek» hautatu edo erantzuten du eta honekin zera adierazten du: 

Felix albaitaria edo hegaztietan aditua dela, edo badakiela nola tratatu hegaztiak. 

  [Felixek] Albaitaria da. 

  [Felixek] Felix hegaztietan aditua da. 

  [Felixek] Felixek hegaztientzako dosifikazio pautak ezagutzen ditu. 

 [Ez du aukeratu] Felixek hegaztiei buruzko liburu bati buruz hitz egiten du. 
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Oiloei buruzko foroa. 7. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak Iraia_88ren eta Felixen sarreren informazioa txertatu behar du. Ikasleak ulertu 

behar du Felixek zer azaltzen duen bere testuan (dosiari buruzko informazioa: olioei 5 mg aspirina 

eman behar zaie gorputzeko pisuaren kilo bakoitzeko) eta ulertu behar du zer ez dion adierazi 

(Iraia_88k oiloari eman beharko liokeen aspirina kopuru zehatza). Ikasleak zergatia ulertu behar du. 

Horren arrazoia zera da, Iraia_88k ez diola adierazi oiloak zenbat pisatzen duen, eta hori da Felixek 

jakin behar duena aspirina kopuru zehatza kalkulatu ahal izateko. Honako hau, erantzun irekia da, 

adituek kodetua, eta Proba pilotuan baliatutako kodeen gida ondoren eskaintzen da. Item hau 

fidagarritasun handiz zegoen kodetuta Proba pilotuan.  

 
Gai-zenbakia CR548Q09 

Prozesu kognitiboak Hainbat iturriren artetik inferentziak txertatzea 
eta sortzea 

Erantzunaren formatua Erantzun irekia – Adituek kodetua 

Maila zenbatetsia 2 
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Puntuazio osoa 
 
Kode 1: Oiloaren neurria edo pisua ez dela eman ala ez dakigula adierazten du. 

  Iraia_88K ez zuen bere oiloaren pisua aipatu bere argitalpenean. 

  Felixek ez daki oiloaren pisua zein den. 

  Oiloaren pisua falta da. 

  Ez dakigu oiloaren neurria zein den. 
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CR557 unitatea: Behi esnea 
 
Behi esnea. Balizko egoera 

 

 
 
Unitate honetako balizko egoeran, Estatu Batuetako hiru ikaslek iragarki bat topatu dute kafetegi batean. 
Iragarki horrek dio kafetegian aurrerantzean ez dutela behi-esnerik emango, eta, horren ordez, soja-
esnea emango dutela. Hiru ikasle jakin-minak jota daude eta, horregatik, behi-esneari buruzko 
informazioa bilatu dute euren telefonoetan, eta aurkitutako informazioari buruz eztabaidatu dute. Egoera 
pertsonal gisa dago sailkatuta, hiru gizabanako baitira (kafetegi batean elkartutako hiru ikasle) euren 
jakin-min pertsonala asetzen, testua irakurriz. 

 
Unitate honetako testuak bi web-orri ditu. Lehendabiziko web-orri «Baserritik azokara esnekiak» 

konpainiarena da, esnekiak, behi-esnea barne, saltzen dituen negozio batena. Bigarren web-orria, 

berriz, osasunari buruzkoa da, eta «Esan “ez” jada behi esneari!» izeneko artikulu bat aurkezten du. 

Testua honela dago sailkatuta: testu anitza, egonkorra, jarraitua eta argudiozkoa. 

 
Hasiera batean, ikasleak «Baserritik azokara esnekiak» web-orria baino ez du izango. Web-orri horren 

edukia bakarrik jorratzen duten hainbat galdera aurkeztuko dira. Ondoren, balizko egoeraren 

eguneraketa bat aurkeztuko da, eta ikasleak bigarren web-orria jasoko du. Bigarren hori irakurri ostean, 
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bertako edukiari bakarrik erreparatuta, ikasleak galdera-sorta bat erantzun beharko du. Ondoren, 

ikasleak bi web-orrietako informazioa txertatzea eskatzen duten itemak jasoko ditu. 

 
Eredu hori Irakurketarako konpetentzia lantzeko garatutako material berrian erabili zen, testu anitzez 

osatutako unitate batean baino gehiagotan. Ikuspegi hau aukeratu zen ikasleak testu batekin lotutako 

galderetan duen gaitasuna erakusten duelako eta testu anitzetatik jasotako informazioa baliatzeko 

trebetasuna erakusten duelako. Diseinu-ezaugarri garrantzitsua da hori, testu bakarrean aurkezten den 

informazioarekin ondo moldatu daitezkeen irakurleak eta, are gehiago, testu baten barneko informazioa 

txertatzen dutenak egon daitezkeelako, baina arazoak izan ditzakete testu anitzetako informazioa 

txertatzeko garaian. Beraz, diseinu horren bidez hainbat trebetasun-maila dituzten ikasleek unitateko 

elementu batzuetan behintzat gaitasuna erakutsi dezakete. 

 

Behi esnea unitatea zailtasun moderatua izateko sortu zen. Bi web-orriak batera kontuan hartuta, testu-
unitate bakarrean emango litzatekeena baino informazio gehiago ematen da. Horrez gain, ikasleak 
aztertu behar du nola lotzen diren bi web-orriak bata bestearekin, eta pentsatu beharko du bi iturriek 
informazioa berretsi egiten duten edota, aldiz, jarrera desberdinak ote dituzten. Materialarekin eta 
unitate osoarekin sortzen den inplikazio kognitibo horren eraginez, ikasleak ahalegin handiagoa egin 
beharko du informazioa testu bakarrean emanda baino. 
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Behi esnea. 1. item liberatua 
 

 
 

Unitatea hasten da EENE erakundeak aurkeztutako informazioaren esanahi literala eskatzen duen 

item batekin. Zehazki, ikasleak ulertu beharko du EENEk iradokitzen duela «osasun profesional eta 

talde asko egon zitezkeela ados» «Esneak oinarrizko bederatzi elikagairen sorta osoa eskaintzen du»-

en baieztapenarekin eta ondoren esneak dituen bitaminen zerrenda egiten du. Hala, galderak lotura 

zuzena egiten du EENEren adierazpenak aurkezten dituen web-orriaren esaldiarekin, eta B aukerak, 

berriz, aipuaren bi esaldiren parafrasi bat ematen du. Erantzun zuzena B (Esnea oinarrizko bitamina 

eta mineralen iturri ona da) dela ulertzeko Ikasleak ez du web-orrian emandakoaren esanahi literalaz 

haratago joan beharko. 

 
Gai-zenbakia CR557Q03 

Prozesu kognitiboak Esanahi literala adieraztea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 1a 
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Behi esnea. 2. item liberatua 
 

 
 

Item honetan, ikasleak web-orriaren xede nagusia identifikatu beharko du. Kontuan izan ikasleak ez 

duela ideia nagusia identifikatu behar. Haren tokian, ikasleak web-orri osoaren esanahi orokorra ulertu 

beharko du, eta ondoren aztertu beharko du zergatik aurkeztu den eta nola idatzi duten. Ikasleak 

testuaren edukiari eta formari buruzko gogoeta egin beharko du. Kasu honetan, erantzun zuzena D da 

(Bultzatzea Baserritik Azokara Esnekiak konpainiaren produktuen erabilera). 

 
Gai-zenbakia CR557Q04 

Prozesu kognitiboak Edukiari eta formari buruzko hausnarketa 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 2 
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Behi esnea. Balizko egoera eguneratua 
 

 
 

Unitatearen puntu honetan, ikasleak balizko egoeraren eguneratze bat irakurriko du, jakinda taldekide 

batek behi-esneari buruzko artikulu desberdin bat topatu duela, eta lagunekin partekatuko du. 

Artikuluaren izenburua «Esan “ez” jada behi esneari!» da, eta, bistan denez, ez du horren informazio 

positiboa ematen behi-esneari buruz. 

 
Kontuan izan behar da 3. itemerako emandako pantaila-argazkiak artikuluaren testu osoa erakusten 

duela txosten honen xedeetarako. Ikasleak bertsio programatuan mugitze-barra gora eta behera 

arrastatu behar du testu osoa ikusteko. 
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Behi esnea. 3. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak taula bat bete behar du, ilara bakoitzeko «Bai» edo «Ez» aukeratuta. Galdera 

honetan, ikasleak identifikatu beharko du taulako ilara bakoitza bat ote datorren Gardoki doktoreak 

artikulua idazteko helburuarekin. Ikasleak lehenik eta behin artikuluaren esanahi orokorra ulertu beharko 

du, eta, ondoren, artikuluaren edukiaz eta aurkezteko moduaz gogoeta egingo du. Horren ostean, 

ikasleak balioetsi beharko du taulako baieztapen bakoitza bat ote datorren artikulua idazteko 

helburuarekin. Item honetarako puntuazioa eskuratzeko, ikasleak hiru ilarak zuzen erantzun beharko 

ditu. Erantzun zuzenak: bai, bai, ez. 
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Gai-zenbakia CR557Q07 

Prozesu kognitiboak Edukiari eta formari buruzko hausnarketa 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz konplexua – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 3 
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Behi esnea. 4. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak artikuluan jasotako bilaketaren emaitzak identifikatu beharko ditu, eta haietako 

bat adierazi. Ikasleak artikuluko informazioaren esanahi literala irudikatu beharko du, aurkikuntzetako 

bat identifikatuta eta hura adierazita. Kontuan izan Proba pilotuan baliatutako kodetze-gidan gai 

honetarako baimendutako bi aurkikuntza bakarrik daudela, bilaketan bi emaitza “harrigarri” bakarrik 

eman baitziren. Proba pilotuan baliatutako gida-kodea behean dago azalduta. Item hau fidagarritasun 

handiz zegoen kodetuta Proba pilotuan. 
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Gai-zenbakia CR557Q10 

Prozesu kognitiboak Esanahi literala adieraztea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 3 

 

Puntuazio osoa 
 
Kode 1: Aipatu edo parafraseatzen du testuan adierazten den ikerketaren emaitzetako bat: 

1. Emakumezko esne edaleek hezur haustura gehiago zituzten. 
2. Emakume zein gizon esne edaleek, bihotzeko gaitzak eta minbizia izateko aukera 

gehiago zituzten. 
  Emakumezko esne edaleek hezur haustura gehiago zituzten. 

  Esne edaleek bihotzeko gaitzak eta minbizia izateko aukera gehiago zituzten. 
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Behi esnea. 5. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak bi web-orrietako informazioa txertatu beharko du, eta ondorioztatuko du ea 

taulan jasotako baieztapenek erakusten ote dituzten web-orrian azaltzen diren datuak edota bertako 

iritziak. Item honetarako, puntuazio osoa lortuko da ikasleak 4 erantzun zuzen emanez gero, eta 

puntuazio partziala jasoko da ikasleak 4tik 3 erantzun zuzen emanez gero. Erantzun zuzenak: iritzia, 

datua, datua, iritzia. 
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Gai-zenbakia CR557Q12 

Prozesu kognitiboak 
Hainbat iturriren artetik inferentziak txertatzea eta 
sortzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz konplexua – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 5 
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Behi esnea. 6. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak ulertu behar du nola deskribatzen dituen web-orri bakoitzak esnearen funtzioak 

dieta arrunt batean, eta gauza izan behar du bat ez datozen puntu nagusia zein den identifikatzeko. 

«Desadostasunak detektatzea eta konpontzea» erako itema da, baina errazagoa da PISA 2018 Proba 

pilotuan aurkeztutako beste asko baino; izan ere, unitateak jakinarazten die ikasleei badagoela 

desadostasun bat bi web-orrien artean. Gure asmoa da era honetako itemen zailtasuna handitzen 

joatea ikasleek desadostasunik ba ote den ala ez detektatu behar dutenean; ondoren desadostasuna 

zein den zehaztu beharko dute eta, azkenik, gatazka hori nola konpondu daitekeen asmatu. Hemen, 

erantzun zuzena A da (Esnearen osasun ondorioak eta eragina giza dietan). 
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Gai-zenbakia CR557Q13 

Prozesu kognitiboak Desadostasuna detektatzea eta konpontzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea – Ordenagailuz kodetua 

Maila zenbatetsia 2 
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Behi esnea. 7. item liberatua 
 

 

 
 

Item honetan, ikasleak itemaren estimuluan emandako hiru baieztapen irakurriko ditu: batak esnea 

edaten jarraitzea babesten du, besteak esne gutxiago edatea eta hirugarrenak, berriz, gehiago jakin 

beharra dagoela erabaki bat hartu aurretik. Ikasleak hiru baieztapen horiekin lotutako hiru ikasleetatik 

edozein aukeratu ahal izango du, baina ikasleak arrazoi bat eman beharko du gutxienez testuetako 

bati buruz, bere hautua justifikatzeko. Item honetako gida-kodea ondoren eskaintzen da, eta ikasleak 

hiru aukeretarako hautua babesteko bide onargarriak zerrendatuko ditu. 

 
Item honek, hautaketa bera egitea baino, desadostasuna nola kudeatu nabarmenduko du. Ikasleari 
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eskatuko zaio ondorio batera iristeko eta web-orria edo web-orriak erabiltzeko erantzuna 

justifikatzeko; hala, ikasleak erakutsiko du nola kudeatzen duen bi web-orrietan emandako 

informazioaren arteko desadostasuna. 

 
Mesedez, kontuan izan item hau nekeza izan zela Proba pilotuan kodetzeko, eta herrialde askok 

zailtasunak izan zituztela kodetze fidagarria egiteko. Testaren egileek ez daukate garbi nola lor 

zitekeen kodetze-gida hobetzea, eta, hala, ziurrenik, item hau Proba nagusitik kendu egingo zen 

unitate osoa alde batera utzi izan ez balute. Hala eta guztiz ere, hemen jasota dago, 

«desadostasunak detektatzea eta konpontzea» erako item bat, erantzun irekia, irudikatzen 

laguntzeko. 

 

Gai-zenbakia CR557Q14 

Prozesu kognitiboak Desadostasunak detektatzea eta konpontzea 

Erantzunaren formatua Erantzun irekia – Adituek kodetua 

Maila zenbatetsia 3 

 
Puntuazio osoa 

 
Kode 1: Izenetako bat hautatu eta azalpen egokia ematen du, geroago azaltzen den bezala. Izen 

bat aukeratzen ez bada, erantzunek Christopher, Anna edo Samen hautua argi utzi behar 

dute eta aukeraketa justifikatzeko testu bat aipatu. 

 
«Christopher hautatu eta «Esnearen balio nutrizionala: Onura kontaezinak!» lehenengo 

testuari dagozkion azalpen bat edo gehiago ematen ditu; EDO, «Esan ez jada behi 

esneari!» bigarren testua ez dela zuzena/objektiboa adierazten du. 

1. Esneak elikagaiak, bitamina asko eta mineralak (funtsezkoak) dauzka, edo osasun ona 
mantentzeko oinarrizko bitamina edo mineralen bat (potasioa adibidez) zehazki aipatzen 
du. 

2. Esneak pisu galera handitzen du edo dieta osasuntsua eramaten laguntzen du. 
3. Esneak osasun kardiobaskularra hobetzen du. 
4. Esneak minbizia galarazten laguntzen du. 
5. «Baserritik azokara» web orrialdeak mediku baten babesa dauka. 
6. «Baserritik azokara» web orrialdeak Esneki Elikagaien Nazioarteko Elkartea aipatzen 

du edo EENEren babesa jasotzen du. 
7. «Esan 'ez' jada behi esneari!» artikulua edo bigarren testua ez da objektiboa edo 
zuzena, edo ematen duen adibideak objektiboa edo zuzena ez dela berresten du. 

• [Christopher] Mediku batek elikagai garrantzitsu asko dauzkala esaten du. [1/5 azalpena]. 

• [Christopher] Esneak, gu osasuntsu egoteko beharrezko mineralak dauzka. [1 azalpena] 

 
EDO: «Anna» hautatu eta «Esan 'ez' jada behi esneari!» bigarren testurako jarraian agertzen 

diren azalpen bat edo gehiago aipatzen du; EDO, esaten du «Esnearen balio nutrizionala: 

Onura kontaezinak!» lehen testua partziala dela edo bere produktuak saldu nahi dituela. 

1. Ikerketa berri baten arabera, baliteke esnea hain mesedegarria ez izatea. 
2. Esneak hezur ahulagoak eta hezur hausturak eragin ditzake. 
3. Esneak bihotzeko gaitzak eta minbizia eragin ditzake. 
4. Artikuluak Medikuntza Arduratsuko Mediku Batzordearen (MAMB) babesa dauka  
5. Artikuluak esaten du gero eta froga gehiago daudela pertsonentzat esnea lehen 
pentsatzen zen bezain onuragarria ez dela esateko. 
6. Suediako ikerketa batek erakutsi zuen esne edaleek bihotzeko gaitz gehiago EDO/ETA 
minbizia EDO/ETA hezur haustura gehiago zituztela.. 
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7. «Esnearen balio nutrizionala: Onura kontaezinak!» (artikulua lehenengo testutzat 
adierazi dezake) edo «Baserritik azokara» iturri partziala da / bere produktuak saltzen 
saiatzen ari da eta bere adierazpenak ezin dira sinistu. 

• [Anna] Suedian egin zen ikerketa batek erakusten zuen emakumezko esne edaleek hezur 

haustura gehiago zituztela.[6 azalpena]. 

• [Anna] Lehenengoak bere esnea saltzen saiatzen ari da, horregatik ez da fidagarria. [7 

azalpena]. 

 

EDO:  «Sam» hautatu eta testuen edukia edo mugei buruzko azalpena ematen du momentu 

honetan ondoriorik ezin duela atera argudiatzeko. Erantzunek azalpen hauetako bat 

barneratzen dute: 

1. «Esan 'ez' jada behi esneari!»  artikuluak edo bigarren testuak adierazten du, 
ikerketaren emaitzak baieztatzeko ikerketa gehiagoren beharra dagoela. 
2. Denbora asko da esne kontsumoa ohikoa dela eta bigarren testuan aipatutako ikerketak 

berriak dira. Beraz, ondorio garbi bat ateratzeko itxaron behar da edo gehiago ikertu 
behar da. 

3. Bi testu baino ez dira eta ondorio garbi bat ateratzeko gehiago ikertu behar da. 
4. Ondo legoke artikuluetan dagoen informazioa egiaztatzea ondorio bat atera baino 

lehen. 
5. Bi testuak kontraesankorrak direnez ezinezkoa da ondoriorik ateratzea, EDO 

kontraesanen adibide espezifikoren bat aurkezten du (testu batek esnea hezurrak 
indartzen dituela esaten du eta besteak, hausturak eragiten dituela). 
• [Sam] «Esan 'ez' jada behi esneari!» artikuluak, benetan egia jakin baino lehen , ikerketa 

gehiagoren beharra dagoela esaten du. [1 azalpena]. 

• [Sam] Erabaki bat hartu baino lehen, artikulu bakoitzak esaten duena egia den jakin behar 

dut. [4 azalpena]. 
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Probatu gabeko unitatea: Galapago uharteak 
 
Galapago uharteak. Balizko egoera 

 

 
 

Unitate honetako balizko egoeran, ikaslea webguneak diseinatzeko online ikastaro batean parte hartzen 

ari da. Ikastaro horretan ikaskideek elkarren webguneak berrikusiko dituzte. Ikasleari beste ikaskide 

batzuek egindako webgunea berrikusteko eskatuko zaio, eta hainbat galdera erantzun beharko ditu 

webguneko orrietan behar beste eduki jasota ba ote dagoen zehazten laguntzeko. Ikasleak berrikusi 

beharreko webgunea Galapagoak Kontserbatzeko Elkartea izeneko erakunde asmatu bati buruzkoa da, 

eta Ekuadorreko kostaldearen parean dauden Galapago uharteei buruzko informazioa jasotzen du. 

Egoera hau hezkuntza sailkapen barruan dago. Unitate honetako testua lau web-orriek osatzen dute 

webgunea simulatzeko: «Orokorra», «Animaliak», «Kontserbazioa» eta «Boluntarioak». Testua honela 

dago sailkatuta: anitza, dinamikoa, mistoa eta azalpenezkoa. 

 
Unitate hau irakurketarako konpetentziaren markoko alderdi digital guztiak osorik jorratzeko diseinatuta 

dago. Unitate honetako testua lau web-orriek osatzen dute webgunea simulatzeko. Webgunea honela 

diseinatuta dago: nabigazio-fitxak orrialdearen goiko aldean daude jarrita webgune estandar baten 

moduan, bakoitza izenburu batekin markatuta eta bertako edukietara sartzeko estekatuta. Item bakoitza 
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osatzeko, ikasleak lau web-orrietan egin beharko du bilaketa, galderei erantzunak bilatzeko. Item 

batzuek zuzenean bidaltzen dituzte ikasleak informazio hori bilatzeko orrialdera, baina beste batzuek ez. 

Ikasleak orri jakin batera bidaltzen ez dituzten unitate guztiek testu garrantzitsua bilatzeko eta 

aukeratzeko prozesu kognitibo bat partekatzen dute. Item batzuek eskatzen dute soilik ikasleek testu 

garrantzitsua bilatzeko eta aukeratzeko informazioaren zati zehatz bat topatzeko, eta informazio hori 

galderaren estimuluarekin eta galderaren erantzunaren aukerekin lotuta dago. Beste item batzuek, 

berriz, eskatzen dute ikasleak testu garrantzitsua topatzeko eta aukeratzeko, baina ondoren prozesu 

kognitibotik haratago joan beharko dute, testuan gehiago sakontzeko. Ondorengo item liberatuetan 

testuarekiko inplikazio-maila hori ageri da. 

 
Ondorengo webguneko web-orri bakoitza aurkeztuko da estimulu osoan emandako edukia erakusteko. 

Ikasleak, unitatea hasiko du «Orokorra» fitxa nabarmenduta dagoela. Web-orri horrek uharteei buruzko 

aurkezpen-informazioa ematen du, eta azaltzen du zergatik diren bereziak uharteetan bizi diren 

animaliak. Web-orri horretan, era berean, zehazten dira nola izan diren mehatxatuak uharteetako 

ekosistemak. Bigarren web-orriak uharteetako hiru animalia endemikoren deskribapen laburrak egiten 

ditu. Ikasleak estimulu horretara nabigatuko du, «Animaliak» izeneko fitxan klik eginda. Hirugarren web-

orria «Kontserbazioa» da, eta Galapagoetako dortoka-populazioa berreskuratzeko prozesuan arrakasta 

izandako bi programa deskribatzen ditu. Azkeneko web-orriaren izena «Boluntarioak» da. Web-orri hori 

eraikitzen ari dira, eta oraindik ez dauka informaziorik. 

 
Unitate hau ez zegoen programatuta, Irakurmeneko aditu taldeak Proba pilotutik kentzea erabaki 

baitzuen. Programatu izan balitz, ikasleak item berri bakoitza «Orokorra» web-orritik hasiko zuen, 

pantailaren eskuineko aldetik, alegia. Ikasleak aurreko itema web-orri desberdin batean amaituta ere, 

«Orokorra» web-orria agertuko zitzaiokeen hasieran nabarmenduta. Hala egingo zen item eta ikasle 

guztiekin. 

 

Mesedez, kontuan izan gai honetako grafikoak testaren egileek diseinatuta daudela, herrialde 

bakoitzeko PISAko kideek ideia bat izan dezaten unitatearen itxurari buruz. Beste unitate liberatuek 

(Hegaztiei buruzko foroa eta Behi-esnea) diseinu- eta programazio-prozesu formalari jarraitu zioten. 

Horrez gain, frantseseko iturria ez zen garatu unitate honetarako. 
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Galapago uharteak. 1. estimulua 
 

 
 



 
PISA 2018ko Proba pilotua. Irakurketarako konpetentzia. Item liberatuak. 40 
 

Galapago uharteak. 2. estimulua 
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Galapago uharteak. 3. estimulua 
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Galapago uharteak. 4. estimulua 
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Galapago uharteak. 1. item liberatua 
 

 
 

Item honetan, erantzuna ez dago «Orokorra» web-orrian; horrenbestez, ikasleak web-orri guztietan 

bilatu beharko du erantzuna aurkitzeko. Erantzun zuzena emanda, ikasleak erakutsiko du testu 

garrantzitsua aukeratu duela («Animaliak»). Testu zuzena topatu ostean, korrespondentzia sinple bat 

egingo da Itsas iguanaren atalean dagoen edukiaren eta estimuluaren aukeren artean. Hortaz, item 

honek web-orri desberdinetan bilaketak egitea sustatzen du, eta ez du eskatzen testu garrantzitsuaren 

barruko bilaketa sakonik. Hemen, erantzun zuzena C da (Algak). 

 
Gai-zenbakia CR571Q13 

Prozesu kognitiboak Testu garrantzitsua bilatzea eta aukeratzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea 
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Galapago uharteak. 2. item liberatua 
 

 
 

Item hau lehendabizikoaren antzekoa da; izan ere, ikasleari ez zaio esango galderaren erantzuna non 

dagoen kokatuta. Hortaz, ikasleak lau web-orrietan bilatu beharko du, eta testu garrantzitsua aukeratu 

(«Kontserbazioa»). Hemen, ikasleak erantzuna bere hitzekin eman beharko du, eta itemerako kode-

gida ondoren agertzen da. 

 
Gai-zenbakia CR571Q14 

Prozesu kognitiboak Testu garrantzitsua bilatzea eta aukeratzea 

Erantzunaren formatua Erantzun irekia – adituek kodetua 
 

 
Puntuazio osoa 

 

Kode 1: Pinzón uhartea edo Pinzón 
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Galapago uharteak. 3. item liberatua 
 

 
 

Item honek kontraste handiagoa ekarriko du aurreko bi itemekin alderatuta. Unitate honetako aurreko 

bi itemetan, ikasleari ez zitzaion esplizituki identifikatzen testu garrantzitsua. Hortaz, testu 

garrantzitsua bilatzea ezinbestekoa zen itema egokiro osatzeko. Hemen, itemak «Kontserbazioa» 

web-orriari egiten dio erreferentzia esplizituki. Hori seinale garbia da ikaslearentzat, jakiteko 

«Kontserbazioa» web-orrian nabigatu behar duela erantzuna topatzeko. Ikasleak web-orri egokian 

daudenean, galderaren informazioa (dortokentzako ugalketa-programa abiarazteko) eta web-orrikoa 

(hazkuntza-programa jarri zuten abian) lotu beharko dituzte. A aukera ere oso gertu dago web-orriak 

ematen duen informaziotik (...gainerako dortokak desagertze egoeratik salbatzeko). Erantzun zuzena 

A da (Dortokak desagertzetik salbatzea). Item hau aurreko biekin alderatuta, nabarmen geratzen da bi 

prozesu kognitiboen arteko aldea: testu baten barruan informazioa topatzea eta eskuratzea, eta testu 

garrantzitsua bilatzea eta hautatzea. 

 
Gai-zenbakia CR571Q08 

Prozesu kognitiboak Informazioa topatzea eta eskuratzea testu 
batean 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea 
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Galapago uharteak. 4. item liberatua 
 

 
 

Item honi ekiteko, ikaslea testu garrantzitsua bilatzen hasiko da Galapago uharteetako animaliak 

aurkezten dituen web-orria kokatzeko. Ikaslea ondo iritsi baldin bada «Animaliak» web-orrira 

lehendabiziko itemean, jakingo du nora jo behar duen item hau osatzeko. Nolanahi ere, unitateak beti 

«Orokorra» web-orrira eramango gaituenez, unitate honetan sartuta legoke «informazio garrantzitsua 

bilatzea eta hautatzea» prozesu kognitiboa ere. Aurreko itemetan ez bezala, item honetan ikasleak 

gehiago sakondu beharko du web-orriaren informazioan. Ikasleak zuzeneko orrira jotzen duenean, 

ezinbestekoa da hiru deskribapenetako informazioa txertatzea, hiru animalien arteko alderdi komunak 

identifikatzeko. Alderdi komun horiek web-orrian modu esplizituan emanda ez daudenez, bateratze-lana 

eskatzen dute; hori dela eta, item hau «inferentziak txertatzea eta sortzea » erakoa izango da. Hemen, 

erantzun zuzena D da (Haien populazioa arriskuan dago). 

 
Gai-zenbakia CR571Q06 

Prozesu kognitiboak Inferentziak txertatzea eta sortzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz sinplea 
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Galapago uharteak. 5. item liberatua 
 

 
 

Aurreko itemak ez bezala, galderak adierazten du ikasleak zer web-orritara jo behar duen, galdera 

honetako erantzuna topatzeko. Halere, item honek baditu antzekotasunak aurrekoarekin; izan ere, 

ikasleak web-orrian topatzen duen informazioa txertatu eta web-orrian esplizituki emanda ez dagoen 

informazioa ulertu beharko du. Hortaz, gai hau «inferentziak txertatzea eta sortzea » erakoa da. 

Erantzun irekia da honako hau, adituek kodetua, eta behin-behineko kode gida ondoren agertzen da. 

 
Gai-zenbakia CR571Q07 

Prozesu kognitiboak Inferentziak txertatzea eta sortzea 

Erantzunaren formatua Erantzun irekia – adituek kodetua 

 
Puntuazio osoa 

 
Kode 1: erantzunek adierazten dute programa batek espezie natiboen ugalketa lantzen zutela, eta 

besteak, berriz, espezie inbaditzaileak desagertaraztea 
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Galapago uharteak. 6. item liberatua 
 

 
 

Item honek modu esplizituan esaten dio ikasleari aztertzeko bi web-orri jakinetan emandako 

informazioa; horrek mugatu egiten du ikasleak itema osatzeko egin beharreko bilaketa. Item honi 

zuzen erantzuteko, ikasleak bi web-orrietako informazioa ulertu beharko du, ikusteko haietako 

bakoitzak nola aurkezten dituen uharteetako animaliak eta kontserbazio-ahaleginak. Ikasleak edukia 

ulertzeaz gain gogoeta egin beharko du bere aurkezpenak xedeari moldatzeko. 

 

Item honek erakusten du prozesu kognitiboak nola eraiki daitezkeen bata bestearen gainean 

Irakurketarako konpetentziaren ebaluazioan. Lehenik eta behin, ikasleak web-orriko esaldien eta 

paragrafoen esanahi literala ulertu beharko du. Ondoren, ikasleak web-orri bakoitzaren barruko 

informazioa txertatu beharko du, baita bi orrietatik hartutakoa ere. Azkenik, ikasleak edukia aurkezteko 

moduari buruzko gogoeta egin beharko du, testuak zer helburutarako erabil daitezkeen ikusteko. Hona 

hemen item honetarako gida-kodeen zirriborroa. 

 
Gai-zenbakia CR571Q11 

Prozesu kognitiboak Edukiari eta formari buruzko hausnarketa 

Erantzunaren formatua Erantzun irekia – Adituek kodetua 
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Puntuazio osoa 
 
Kode 1: Emaitzek adierazten dute bi orriek jorratzen dituztela hurrengo gaiak: animalien 

kalteberatasuna eta haiek salbatzeko programak, irakurleei animalia bereziei buruzko 

heziketa ematea horrela haien kontzientzia piztu dadin eta herritarrak adoretzea animaliak 

eta uharteak salbatzeko programak babestu ditzaten. 
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Galapago uharteak. 7. item liberatua 
 

 
 

Unitateko azken itemean, ikasleak webgune osoko edukia hartu beharko du kontuan, eta pentsatu 

beharko du nola hobetu litekeen, informazioa modu sinesgarriagoan antolatzeko etorkizuneko irakurleei 

begira, uharteei eta Galapagoak Kontserbatzeko Elkarteari buruzko informazio bila sartzen direnean. 

Item horrek informazio-iturria sinesgarriagoa egiten duenaren ezaguera behar du. 

 

Lehendabiziko baieztapenak uhartean turismoa sustatzeko bide bat deskribatzen du, baina ez ditu 

sinesgarritasun alderdiak jorratzen uharteei eta kontserbazio-elkarteari buruz gehiago ikasteko. 

Erantzun zuzena Ez da. Bigarren baieztapenak, berriz, jorratzen du nola antolatu beharko litzatekeen 

edukia webgunearen irakurgarritasuna hobetzeko, baina ez sinesgarritasuna hobetzeko. Erantzun 

zuzena Ez da. Hirugarren baieztapenak, ostera, argi eta garbi azaltzen du webgune bat edo testu bat 

sinesgarriagoa nola egin. Erantzun zuzena Bai da. Azkenik, laugarren baieztapenak webgunearen 

kalitatea eta sinesgarritasuna hobetuko lituzke; izan ere, elkarteari eta haren egitekoari buruzko 

deskribapen garbi bat emateak lagundu egingo lieke irakurleei orrietako edukiaren testuingurua 

kokatzen. Irakurleek jakingo lukete elkartearen helburua zientzian oinarrituta dagoela eta uharteetako 

ekosistema gordetzea dela. Jakintza hori izan ezean, irakurleek ez lukete horren garbi izango nor den 

egilea eta emandako informazioa subjektiboa den ala ez. Erantzun zuzena Bai da. 
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Gai-zenbakia CR571Q12 

Prozesu kognitiboak Kalitatea eta sinesgarritasuna ebaluatzea 

Erantzunaren formatua Erantzun anitz konplexua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Hegaztiei buruzko foroa unitatean zera deskribatzen da, min hartutako oilo bati laguntzeko informazio bila 
dabilen pertsona bat. Nahiz eta unitatean emandako informazioak zehaztasuna eta zientifikotasun -itxura izan, 
hainbat objekzio izan dira ea komenigarria ote den konponbide farmazeutikoak ematea osasun-arazo batean 
aurrean PISA ebaluazio baten barruan. 

Behi-esnea unitateari dagokionez, esne-ekoizle batek emandako estimuluak biltzen ditu, zeinek esnearen 
propietateak goraipatzen baitituen pisua galtzeko. Baieztapen horren eta irudi perts onalaren inguruan 
ezinegonak sortu ziren, nahiz eta unitateak berak estimuluaren subjektibotasunari buruzko lanketa egiten duen . 


