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ZAHARTZAROA: SUTONDOTIK GELARA  UNITATE DIDAKTIKOAREN JARDUERAK 

 

1. H1: EUSKARA 

LAN-SEKUENTZIA. MOTIBAZIOA ETA INPLIKAZIOA 

 

1. JARDUERA 

Power-pointa / bideoa (argazkiak eta musika) 

Musika : Noa  

 

a) Bideoan ikusitakoak aintzat hartuta, osa ezazu galdetegi bat gure aitona-amonei buruzko 

informazioa ezagutzeko.  

 “Non bizi dira zuen aitona-amonak?” 

 “Nola bizi dira?” 

 … 

 

b) Galderak prestatu ondoren, jaso itzazu erantzunak koadernoan. Gero, talde bakoitzeko 

bozeramaileak bere taldean bildutako informazioaren berri emango du talde handian. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MmFMm_BuBtY
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c) Hausnarketa txiki bat egingo duzu gaian barneratu baino lehen. Horretarako, bildu taldeka eta 

osatu jarraian duzuen taula.  

Zer egingo dugu? Zertarako egingo dugu? Zer ikasiko dugu? 

 

 

 

 

  

Primeran! Jada badakizu zer egingo duzun eta zertarako, eta, horren ondorioz, zer ikasiko duzun 

proiektu honetan. Ekin diezaiogun, bada, lanari. 

2. LAN-SEKUENTZIA. ESKAERA ETA GONBIDAPEN-GUTUNA NORENTZAT? 

Gaur egun, edonorekin harremanetan jartzeko unean, komunikazio-bide berriak erabiltzen dira. Non 

gelditu dira gure aitona-amonek edota gure gurasoek (gaztetxoagoak ziren garai haietan) erabiltzen 

zituzten komunikazio-bide haiek? Zuek noizbait idatzi al duzue postalen bat? 

Teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerez baliatuta, lagunekin edota ezagunekin harremana 

zuzenagoa eta hurbilagoa izateko, WhatsApp edota Telegram kontuak erabiltzen dira. Egun, azkar eta 

erraz helarazten zaizkio beste bati mezuak edo oharrak. Gainera, euskarri horien bitartez, argazkiak 

ere erantsi eta bidaltzeko aukera dago. Egundoko abiadura hartu du gizakien arteko komunikazioak.  

 

a) Ikus itzazu honako bi bideo hauek, hausnarketa osatzeko: 

ETORKIZUNA ERAIKIZ 

WIFIA OPORRETAN   

2. JARDUERA 

https://www.youtube.com/watch?v=JROKUWPpyH8
https://www.youtube.com/watch?v=5hUKm3bTqqE
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a) Zer iruditu zaizkizu bideoak? Zerk harritu zaitu gehien? Taldeka, zehaztu bideoen mezua, eta 

komenta itzazu zure iritziak eta inpresioak beheko taulan. 

Bideoaren mezua Deigarriena Iritzia 

 

 

 

  

 

 

 

  

b) Irakurri jarraian duzun elkarrizketa, eta erantzun galderei. 

 

«Gazte askok ikasteko erabiltzen dute Whatsapp» 

Gasteizko gazteen eta sare sozialen arteko harremana aztertu du Fernandez de Landa 

soziologoak. Gurasoak iruditzen zaizkio sare sozialen eta gazteen arteko azken galga. 

 

Irakurri elkarrizketa.  

Iturria [kontsulta-data: 2017ko otsailak 9]: 

 https://www.berria.eus/paperekoa/1845/032/001/2017-02-09/gazte_askok_ikasteko_erabiltzen_dute_whatsapp.htm 

Hausnarketa egiteko galderak: 

 Zergatik dira sare sozialak hain erakargarriak gazteentzat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 Nola ekidin daitezke sare sozialen arriskuak? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 Gaur egun, beharrezkoak al dira sare sozialak lagunak egiteko edo lagunekin harremanetan 

egoteko? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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 Nola konektatzen zara sare sozial horietara (ordenagailua, sakelakoa...)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Ikusi duzunez, sare sozialen eragina handia da. Zuen arteko komunikazio moduaren berri baduzu, 

baina zer komunikazio-bide erabiliko duzu aitona-amonekin?  

Horixe da datozen jardueretan landuko duzuna. 

Talde guztien informazioa bildu ondoren, Errenteriako adinekoen egoitzara zuzendutako 

gonbidapen-gutuna prestatu beharko duzue. Bertan, lehenengo eta behin, zuen proiektua azaldu 

beharko diezue nagusiei. 

Hori gauzatzeko, beharrezkoa izango duzu gutunaren ezaugarriak jakitea.  

c) Erantzun iezaiezu galdera hauei: 

 Zer hartu beharko zenuke kontuan gutun-aurkezpen egoki bat egiteko? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 Zer azaldu nahi duzu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 Zer forma emango diozu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 Zenbat ideia sartuko dituzu gutunean? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 Nola bidaliko duzu? (posta elektronikoz, postaz… ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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d) Hona hainbat ohar eta eredu kontuan har ditzagun. 

A. Gonbidapen-gutuna: euskal jantzien erakusketa batera joateko gonbidapena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonbidapen-gutun baten paragrafoen antolaketa: 

                                                                                           Nori zuzendua 

 

Agurra: 

Hasiera: zati honetan ekitaldiaren berri eman, eta gonbidapena bera egiten da. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Gorputza: ekitaldiaren zehaztasunak jasotzen dira (tokia, eguna, ordua). Aurreko datuez gain, 

bestelako argibideak ere eman daitezke, hala nola: nor izango den aurkezlea edo hizlaria, 

egitarauaren laburpena, etab. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Errenteriako Niessen aretoan urriaren 20tik azaroaren 10era 

egingo den euskal jantzien erakusketaren inauguraziora etor 

zaitezen gonbidatzen zaitugu. 

 

Ekitaldia Xenpelar aretoan izango da urriaren 17an, 

arratsaldeko 8etan. 

 

Gurekin bat egingo duzulakoan, milesker. 

 

Eskoriatzan, 2002ko uztailaren 15ean  

Iturria: http://www.debagoiena.eus/es/euskara/idatzi-ereduak/gonbitak-zorion-

agurrak-oharrak 
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…………… 

Amaiera: adeitasunezko esaldia jarri ohi da (gonbidatua joatea espero duzula edo), eta nahi izanez 

gero, ekitaldira joango dela konfirmatzeko eska dakioke. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Agurra 

 

Sinadura 

 

Tokia eta data 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra: gonbidapen-gutunak argia eta zehatza behar du izan; baina, era berean, baita apaindua ere, 

ezin baita ahaztu idazki honen helburua, neurri handi batean, protokolozkoa dela. 
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Iturria: IVAPeko estilo-liburua 

Eredua 

Ainhoa Salazar Mendiguren 

Idazkaria 

Elgetako Udala 

20690 Elgeta 

Gonbidapena 

Idazkari andrea: 

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) GALDEZKA liburua argitaratu berri du. Liburu 

horretan euskararen inguruko hainbat galderari erantzuten saiatu gara; interesgarria da, beraz, 

irakasleentzat, itzultzaileentzat, normalkuntzako teknikarientzat eta, oro har, euskaraz lan egiten duten 

guztientzat. 

Aurkezpena datorren astean egingo dugu, eta pozgarria litzateke niretzat zu gurekin egotea. 

Eguna: 2005/03/11 (ostirala) 

Ordua: 11:30 (aurkezpenak 20 minutu-edo iraungo du) 

Tokia: Lakua 1eko bilera aretoa 

            (Eusko Jaurlaritza, Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz) 

Bertan elkar ikusiko dugulakoan, jaso ezazu nire agurrik beroena. 

 Izenpea 

Jon Isasi Iruretagoiena 

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria 

IVAP 

 

Vitoria-Gasteiz, 2005eko martxoaren 4a 

Iturria: IVAPeko estilo-liburua 
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B. Eskaera-gutuna: Pilota partidetarako epaile baten beharra 

 

 
ZUMAIAKO 

ARIN  
PILOTA  
ELKARTEA 

 
Peru kalea 12 
20750 Zumaia 
tel. 943 860 212 

 
  

GIPUZKOAKO  

EUSKAL PILOTAKO  

FEDERAZIOA 

 

Zumaian, 2003ko urriaren 8an 

 

Gaia: 

Epaile-eskaera 

 

  

Jaun/Andre agurgarriak:  

Eskutitz honen bidez jakinarazi nahi dizuegu  ESKUZKO KADETEAK Arin KE – Hernani 

partida urriaren 12an goizeko 9:30ean jokatuko dela, Zumaiako pilotalekuan. Ondoren,  PALA 

MOTZEKO Arin KE - Gazte leku partida ospatuko da. 

 

Partida hauek behar bezala jokatu ahal izateko, epaileak bidal ditzazuen eskatu nahi 

dizuegu. 

 

Besterik gabe, aldez aurretik eskerrak emanez 

Adeitasunez, 
 

JON ARRUE GOMEZ 

ARIN K.E.KO IDAZKARIA 
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Eskaera-gutun baten paragrafoen antolaketa: 

Taldea, elkartea eta tokia 

                                                                                       Nori zuzendua eta data 

Gaia: 

Lehenengo paragrafoa: hasierako agurra 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Bigarren paragrafoa: egoera(k) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Hirugarren paragrafoa: eskaera 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Laugarren paragrafoa: laburpena 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Agurra 

                                                                                                          Sinadura 

                                                                                                          (Oharra) 

Iturria: http://www.euskara.euskadi.eus 

 

DATAK ETA ORDUAK NOLA IDATZI? 

Zalantzak izaten ditugu askotan orduak eta datak idaztean. Horiek euskaraz nola esan behar diren 
irakurri ondoren, ariketa bat egingo duzu.  

http://www.euskara.euskadi.eus/
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e) 

Eus

kaltzaindiaren gomendioei jarraituz, nola deklinatuko zenituzke honako 

data eta ordu hauek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JARDUERA 

AGURRAK  

a) Orain, taldeka, adostu ezazue ongi kokatuta dauden hasierako eta bukaerako agurrak azpiko 

taulan. Horretarako, jarraian duzuen laguntza-taula balia dezakezue.  

Tokia 

Tokia adierazteko beti izen ofiziala erabili behar da: 

Vitoria-Gasteiz 

Donostia-San Sebastián 

Data 

Errenteria, 2017ko martxoaren 7a 

Donostian, 2002ko martxoaren 7an 

Horiez gain, laburrago idatz daiteke: 

Errenteria, 1995-03-07 

Nolanahi ere, gogoratu urteetan barruko punturik ez dugula jarri behar. 

Hartzailea 

(zure lagun mina)  

Hartzailea 

(zure amona)  

Hasierako 

agurrak 

Bukaerako 

agurrak 

Hasierako 

agurrak 

Bukaerako 

agurrak 

2017-07-

23 

Errenteria, Errenterian, 
2018-02-05 

14:30 1999-01-1 

17:00 
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Laguntza-taula: 

AGURRAK 

 Lagunartekoak Formalak Neutroak 

H
a
s
ie

ra
k
o
 a

g
u
rr

a
k
 

Bizi al haiz? 

Kaixo: 

Aupa! 

XX maitea: 

Adiskide hori: 

Lagun hori: 

 

(Agur) Jaun/Andre agurgarria: 

(Agur) Jaun/Andre argia: 

Jaun/Andere txit gorena: 

Jaun/Andre agurgarri hori: 

XX estimatua: 

 (Agur) Jaun/Andre preziatua: 

Alkate Jaun/Andre agurgarria: 

 

Jauna: 

Andrea: 

Jauna/Andrea: 

Jaun/ Andre hori:  

B
u

k
a
e

ra
k
o

 a
g
u
rr

a
k
 

Besarkada handi bat 

Ondo segi 

Ondo izan eta ikusi arte 

Ongi izan eta hurrengora 

arte 

Agur eta goraintziak 

Oraingoz besterik ez 

Besterik ez 

Ikusi arte 

Ondo ibili  

Agur bero bat 

 

 

Adeitasunez 

Jaso ezazu nire agurrik beroena 

Begirunez 

Adeitasunez 

Beti zure esaneko 

Zure esanetara 

Mila esker zure laguntzagatik 

Aldez aurretik eskerrak emanez 

Zure berri laster izango 

dugulakoan 

Gure eskaria kontuan hartuko 

duzulakoan 

 

Agur t´erdi 

Mila esker zure 

laguntzagatik 

Zure zain geratzen gara 

Agurtzen zaitut 

Besterik gabe, agur 

Zure erantzunaren zain 

Zure erantzuna baiezkoa 

izango delakoan … 

Har ezazu nire agurrik 

beroena 

Horrenbestez, agur 

 

Andrea: 

Besterik gabe, agur 

Lagun hori: 

 

 

Zer moduz? 

Besterik ez 

Begirunez 

 

(Agur) Jaun/Andre 

agurgarria: 

Aupa! 

 

 

Zure esanetara 

Adeitasunez 
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Eskaera-gutuna osatzen hasi baino lehen, kontuan hartu gutun eraginkor bat sortzeko irizpide hauek: 

 Gutunaren formatu sinplea eta argia aukeratu. 

 Letra-tipoa eta tamaina adostu (Times New Roman, 12). 

 Ideia nagusiak idatzi, zehaztu. 

 Testu laburra idatzi. 

 Gure adinekoek ulertzeko moduko eskaera-gutuna osatu. 

 

3. LAN-SEKUENTZIA.TESTUAK AZTERTZEN 

Komunikazio-egoeraren ezaugarrien arabera, hizkera modu bat (erregistro bat) aukeratu beharko du 

igorleak. Izan ere, ezin daiteke berdin hitz egin kuadrillarekin kalean, medikuarenean edo 

gurasoekiko elkarrizketetan. 

Egoki idaztea eta mintzatzea hauxe da: komunikazio-ekintza bakoitzera moldatzea eta ekoitzitako 

diskurtsoa eraginkorra izatea lortzea. Egokitasun hori lortzeko, kontuan izan behar da komunikazio-

egoera (hartzailea, hartzailearekiko harremana, tokia, unea, asmoa...). 

 

4. JARDUERA 

a) Orain, ariketa praktiko bat egingo duzu. Irizpideak aintzat harturik, zein da zuen ustez honako bi 

erregistro hauetatik egokiena? Zergatik? 

                                                                                                                

LAGUNARTEKO ERREGISTROA  ERREGISTRO FORMALA  

Whatsapp-a 

Kaixo, Ane! 

Zmz gabiltza? Azken aldi hontan ez zaitut ikusten 

pintxo-potean. Non zabiltza? 

Espero dut laster ikustea. 

Zure esanetara 

 Marisorgin   

Kexa-gutuna 

Nire kexa adierazi nahi dut zuen enpresak egindako 

instalazioagatik. Eta lehenbailehen berogailua 

konpontzeko edo berria jartzera etortzeko eskatzen 

dizuet. Dagoeneko hotz handia egiten du eta ez 

dakit zenbat denbora egin ahal izango dudan 

berogailurik gabe; beraz, erantzun azkarra behar 

dut. 

 

 

Ba al dago bi adibide horietan erregistro-nahasketarik? 
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Iturria: docentes.educacion.navarra.es/.../4/PDF/erreklamazio_gutuna.doc 

 

b) Eztabaidatu itzazu erantzunak talde handian. 

 

c) Beraz, nolakoa izan beharko du gure eskaera-gutunaren erregistroak? 

 

 

 

d) Eskaera-gutuna idazteko unea iritsi zaizu. Gogoan izan bi hizkuntzatan idatziko duzula. 

Horretarako, 12. orrialdeko txantiloia erabil dezakezu.  

 

e) Talde txikian, idatz ezazue adinekoen egoitzara bidaliko duzuen eskaera-gutuna. Eredutzat 28. 

orrialdeko txantiloia erabil dezakezue. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ERREGISTROA: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

f)  Partekatu idatzitako gutun-zirriborroak beste taldeekin.  

 

g) Egokitu zaizuen taldearen gutun-zirriborroa irakurri eta, hala behar izanez gero, zuzenketak edo 

gomendioak egin. 

 

 

 

Egin beharreko zuzenketak eta proposamenak egin ondoren, bi hizkuntzetan idatzitako gutunak prest 

izango dituzue. Orain, guztion artean adostu zer gutun-eredu bidaliko dugun egoitzara.  
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h) Eskolan testuei  buruzko hainbat ezaugarri ikasi duzu, baina badakizu horiek tipologiaren arabera 

sailkatzen direla. Jarraian, hiru testu dituzu. Irakur itzazu, eta saia zaitez zer testu mota den esaten 

(azalpen-testua, deskribapen-testua edo argudio-testua). 

 1. testua: ……………………………………………………………  

 2. testua: ……………………………………………………………. 

 3. testua: …………………………………………………………… 

 

TESTU MOTAK 

 

1. testua 

 

Gure mugikor edo tabletetan euskarazko App-ak ere! 

Gaur egun ez gara etxetik irteten hiru gauza ez baditugu sakelan: etxeko giltzak, diru-zorroa eta … 

sakelako telefonoa! Hala da, ezta? Gero eta jende gehiago biluzik eta noraezean sentitzen da telefono 

mugikorra ondoan ez badauka. 

 

Egia esan, gaur egun teknologiak eman dituen aurrerapausoei esker sakelako telefonoa ezinbesteko 

gailua bihurtu zaigu eguneroko bizitzarako. Smartphone direlakoak eta tabletak agertu zirenetik gauzak 

asko aldatu dira: gailu horietarako aplikazioak sortu zirenetik gure bizitzako gadget-ik 

garrantzitsuenetarikoa bihurtu dira eta iraultza paregabea gertatu da, bai merkatuan, bai gauzak egiteko 

moduan eta gure ohituretan ere: ez dugu berdin lan egiten, telebista ikusten, aisia beste modu batean 

ulertzen dugu… 

 

Aplikazio horiei esker mila gauza egin ditzakegu: telefonoz hitz egiteaz gain, liburuak irakurri, pelikulak 

ikusi, idatzi edo marraztu, argazkiak atera, azken berriei adi egon, lan egin, erosketak, gorputza zaindu…  

Informazio iturria: http://www.azkuefundazioarenegunkaria.eus/mugikor-edo-tabletetan-euskarazko-appak/ 

 

2. testua 

 

Txakurren zaintza auzitan 

Donostiako Kontxako hondartzan txakur batek gizon bat hozkatu izanak txakurren zaintzaren inguruko 

eztabaida sortu du. Lapurdiko kostaldeko hondartzetan debekatua dago txakurrak sartzea, urte osoan. 

Txakurren eta pertsonen arteko bizikidetza ez da erraza izaten maiz, eta hiri eta herri handietan, are 

gutxiago. Berriki, txakur batek Donostiako Kontxako hondartzan paseoan zebilen gizon bati hozka egin 

zion hankan, jabeak handik aldentzea lortu zuen arte. Lekuko batek gertatutakoa bideoz grabatu zuen, 

eta sarean jarri. Gertatutakoak zalaparta eta askotariko iritziak eragin ditu. Eusko Jaurlaritzako 2004ko 

arau baten arabera, leku publikoetan txakurrek kontrolpean eta loturik joan behar dute. Beraz, baita 

hondartzetan ere. 

Lapurdin, araua are zehatzagoa da: hondartzetan debekatua da txakurrekin ibiltzea. Beraz, agintarien 

esanetan, animalia baino gehiago, haren jabea da araua betetzeaz arduratu behar duena. Donostian, 

Euskal Herriko kostaldeko herri askotan bezala, ohitura handia dago txakurrak hondartzetan paseatzeko. 

http://www.azkuefundazioarenegunkaria.eus/mugikor-edo-tabletetan-euskarazko-appak/
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Baina txakurrak ezin dira kate edo uhalarekin lotu gabe eraman, eta jendeari debeku hori gogoratzea 

garrantzitsua dela uste du Asier Jakak, Donostiako Ingurumen zinegotziak. Izan ere, Donostiako 

hondartzetan, txakurrak lotuta eraman behar dira neguan. Horrez gain, udan guztiz debekatuta dago 

txakurrak eta gainerako etxe-abereak hondartzara eramatea, baita lotuta eramanda ere. 

Arauak betetzen ez dituen jokabideren bat izaten denean, udalak esku hartzen du. Donostiako Kontxako 

txakurraren erasoaren kasuan bi gauza gerta litezkeela azaldu du Jakak: «Kasu honetan bi espediente 

ireki daitezke: batetik, zakurra aske eramateagatik, eta hori arau-hauste arin bat izango litzateke; eta, 

bestetik, jabeak txakurra ez kontrolatzeagatik, eta arau-hauste larria izan daiteke». Animalia leku 

publikoetan lotu gabe eramatea arau-hauste arina da, eta 50-200 euro arteko isunarekin zigortu dezake 

udalak. Aldiz, arau-hauste larria izanez gero, 201etik 500 euro bitarteko isuna izan daiteke. Arriskutsuak 

izan daitezkeen txakurrek arau berezi bat daukate: tamaina eta arraza bakoitzari dagokion 

muturrekoarekin ibili behar dute guztiek. 

Informazio iturria: http://www.berria.eus/paperekoa/1509/038/001/2014-03-19/txakurren_zaintza_auzitan.htm 

 

3. testua 

 

Tabletak  

Gailu elektronikoen esparruan, tableta (ingelesetik: tableta, "bloka" edo "libreta", baina baita "pastilla" ere) 

unitate berean pantaila, zirkuituak eta bateria integratuta dituen ordenagailu eramangarria da. Tabletak 

sentsorez horniturik daude, hau da: kamera, mikrofonoa, azelerometroa eta ukimen-pantaila dituzte. 

Ukimen-keinuek ordenagailu arrunten sagua eta teklatua ordezten dute. Tabletek botoi fisikoak ere eduki 

ditzakete oinarrizko zenbait eginbide kontrolatzeko, esaterako bozgorailuen bolumena edo pizteko eta 

itzaltzeko botoia. Idazteko, gehienetan teklatu birtual bat agertzen da pantailan. 

Tabletak, oro har, telefono adimentsuak eta PDAk baino handiagoak dira. 

Tableten kontzeptua XX. mendearen erdialdean sortu zen, 1980 eta 1990eko hamarkadetan agertu ziren 

lehen prototipoak, eta 2010. urtetik aurrera zabaldu ziren herritarren artean. 

  Informazio iturria: https://eu.wikipedia.org/wiki/Tableta_(ordenagailua) 

 

 

Testu-generoen inguruko informazio gehiago jasotzeko, jo honako helbide honetara:  

      https://sites.google.com/site/sarbideacceso/1euskara/1-9-testuaren-aurrean 

 

5. JARDUERA 

a) Identifika itzazu taulan agertzen diren ezaugarriak, testu motak aztertzeko. Ondoren, bateratu 

ezazu bildutako informazioa talde txikian. 

TESTU MOTAK AZTERTZEN 

Marka ezazu X batekin ezaugarri bakoitzari dagokion zutabea. 

http://www.berria.eus/paperekoa/1509/038/001/2014-03-19/txakurren_zaintza_auzitan.htm
https://eu.wikipedia.org/wiki/Tableta_(ordenagailua)
https://sites.google.com/site/sarbideacceso/1euskara/1-9-testuaren-aurrean
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Ezaugarriak Azalpen 

testua 

Deskribapen 

testua 

Argudio 

testua 

 Denbora-tarte batean gertatzen diren 

ekintzen kontaketa. 

   

 Kronologikoa. Atalak. Hainbat narratzaile 

mota ageri dira. 

   

 Gizaki, gauza, prozesu edo fenomeno 

baten ezaugarri fisiko, psikologiko nahiz 

bestelakoak agertu, erakutsi, adierazi edo 

zehazten dituena. 

   

 Adjektibo kalifikatzaileak, aditz trinkoak, 

konparazio-perpausak, lokuzioak, 

adberbioak ageri dira. 

   

 Gertakizun, arazo edo fenomeno baten 

inguruan dagoen tesi bat egiaztatzeko 

zein errefusatzeko edo baztertzeko 

ematen diren aldeko edo kontrako 

arrazoiek osaturiko testua da. 

   

 Iritziak azaltzeko honako aditz hauek 

erabiltzen dira: esan, pentsatu, uste… 

   

 Menpeko perpausak (kausalak, 

aurkaritzakoak…) ageri dira testuan. 

   

 

Lana osatzeko, honako taula hau lagungarri izango zaizu: 

Testu motak                 Helburua                      Ereduak                         Egitura 

 

Azalpenezkoak 

 

 

 

 

Zerbait zer den, nolakoa 

den, zergatik den 

horreakoa jakinaraztea. 

 

 

 

Testuliburuak, berriak, 

albisteak, erreportajeak, 

gidak, entziklopediak, 

alegiak... 

 Aurkezpena 

 Garapena 

 Ondorioa  

 Laburpena 
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Argudiozkoak 

 

 

 

Zerbait defendatzea, 

iritziak, jarrerak 

aztertzea. 

 

Iritzi-artikuluak 
 Aurkezpena 

 Garapena 

 Ondorioa  

Limurtzaileak 

 

Konbentzitzea. 

 

Iragarkiak 
 Goiburua 

 Mezua 

 Datuak 

Jarraibide-testuak 

 

 

 

Irakastea. 

 

 

 

Sukaldeko errezetak, 

zerbait erabiltzeko 

argibideak, arautegiak... 

 Eskema       

 

Literarioak 

 

 

 

 

 

 

Ondo pasatzea eta 

gozatzea. 

Gizakiaren eta 

munduaren ezagutzan 

sakontzea. 

Irakurlea emozioen eta 

sentimenduen munduan 

murgiltzea.  

Fantasiak eta aparteko 

gertaerak komunikatzea.  

 

 

 

 

 

Narrazioak: ipuinak, 

eleberriak, komikiak, 

poesia, antzezlanak... 

 Hasierako 

egoera 

 Arazoa 

 Ekintzak 

 Ondorioak 

 Bukaera 

Zientifikoak 

 

 

 

Metodo zientifikoren 

bidez zerbait aztertzea. 

 

 

Artikulu zientifikoak, 

teknikoak... 

 Aurkezpena 

 Datuak aurkeztea 

 Datuen 

interpretazioa 

 Ondorioak 
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Gutun-testuak 

 

Zerbait kontatzea. 

 

 

 

Eskutitzak 
 Hasierako 

agurrak 

 Gaiaren 

aurkezpena 

 Garapena 

 Bukaerako 

agurrak 

Iturria: http://euskaraetaliteratura.blogspot.com.es/2013/09/testu-motak.html 

 

4. LAN-SEKUENTZIA. ERREPORTAJEA  AZTERTZEN 

Aurreko bi sekuentzietan zehar landutakoa erreportajean islatzeko unea heldu da. 

Lehenik, genero informatibo honen alderdi nagusiak aztertuko dituzu. Hala, zure lanean gauzatzeko 

kontuan izan beharreko ezaugarri guztiak argi izango dituzu. 

 

Lanari hasiera eman aurretik, erreportaje bat ikusiko duzu:     

Bideoa: Euskararen aldeko bultzada Tuterako jaietan  

 

                              

Iturria: www.argia.eus/multimedia/.../euskararen-aldeko-bultzada-tuterako-jai-herrikoietan 

 

6. JARDUERA 

a) Ondoren, azter ezazue ikusitako erreportajearen mamia taldeka.  

Horretarako, erabil ezazue honako kontrol-orri hau.  

 

ERREPORTAJEAREN KONTROL-ORRIA 

http://euskaraetaliteratura.blogspot.com.es/2013/09/testu-motak.html
http://www.argia.eus/multimedia/.../euskararen-aldeko-bultzada-tuterako-jai-herrikoietan
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E
G

O
K

IT
A

S
U

N
A

 

Nor da igorlea? 

Zer pertsonatan dago idatzita?  

 

Nori zuzenduta dago? 

Non ikusten da hori? 

 

Zein da gaia eta testuingurua?  

 Zer asmo da nagusi testuan?  

 

 

 

 

Erreportajearen osagaiak BAI/EZ 

E
G

IT
U

R
A

 

IZ
E

N
B

U
R

U
A

 

Izenburua eta azpititulua agertzen dira. 
 

Izenburuaren letren tamaina bereizten da. 
 

Erreportajearen zentzu globala islatzen da.  
 

S
A

R
R

E
R

A
 

Tipografikoki bereizita dago. 
 

6 galderei erantzuten die. 
 

Protagonisten adierazpenak biltzen dira.  

G
O

R
P

U
T

Z
A

 Lehenengo paragrafoa deigarria da. 
 

Testuaren zatien arteko lotura dago. 
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Irakurleen interesa mantentzeko, informazioa 

pixkanaka ematen da, oinarrizko elementuak zein 

osagarriak uztartuta.  

 

Agertzen dira:  

 datu zehatzak 

 deskripzioak, pertsonaien adierazpenak… 

 irudiak, elkarrizketak, soinua  

 

 

Testuaren egitura izenburuen bidez ikusten da. 
 

Irakurketa errazteko ezaugarriak agertzen dira. 
 

Argazkiak, irudiak eta abar gehitzen dira dagokien 

azalpenarekin. 
 

Azken paragrafoa erreportajea amaitzeko 

baliagarria da.  
 

 

 

H
IZ

K
U

N
T

Z
A

 Sintaxia erraza da eta perpausak ohiko ordenan agertzen dira.   

Hiztegia gaiari egokitzen zaio.  

Ahal den neurrian, hitzak ez dira errepikatzen.  

Sinonimoak erabiltzen dira. 

 

Erreportajearen egitura eta ezaugarriak aztertu eta gero, jarraian duzun estekan, azalpen teoriko 

labur bat topatuko duzu lana osatzeko. 

 

 

5. LAN-SEKUENTZIA. HURBIL GAITEZEN INFORMAZIO ITURRIETARA 

Iritsi da, iritsi da erantzuna! 

                                                     GUTUNA 

 

Iturria: 

http://docentes.educacion.navarra.es/fmorenot/3/PDF/erreportaje_azal

penak.pdf 

 

ADINEKOEN EGOITZA 

erantzuna 
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Jasotako gutuna irakurri ondoren, eta urduritasunak alde batera utzita, hitzordua adostuko duzue 

arduradunekin.  

Lehenik eta behin, bisitaren plangintza prestatu behar duzue. 

Horretarako, kontuan hartu honako baldintza hauek: 

 

 

 Erabaki elkarrizketak egiteko zer material eramango duzuen (galdetegia, kamera-digitala…).  

 Gogoratu gune eta denbora mugatua izango duzuela elkarrizketak egiteko. 

 Jaso idatziz zein grabatuta adinekoen istorioak eta pasadizoak. 

 Itzuli eskolara. 

 Driven gorde sortutako materiala. 

  

7. JARDUERA 

Azkenengo hamarkadan Internetek aldaketa handiak ekarri ditu informazioa sortzeko, gordetzeko eta 

erabiltzeko moduan. Horrela, webguneetan, euskarri ezberdinetako informazio ugari lor daiteke: 

testuak, irudiak, bideoak, musika… 

Internetek guztion eskura jartzen ditu edozein motatako informazio-iturriak ia zentsurarik eta 

kontrolik gabe: prentsa, aldizkariak, liburuak, jokoak, blogak, wikiak, ponentziak, artikuluak, musika, 

bideoak, irudiak, informazio-programak... 

a) Hasteko, erantzun honako galdera hauei: 

 Nola irits zaitezke zuk nahi dugun informazio horretara? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

 Baliagarria al da aurkitutako informazioaren eduki osoa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

BISITA 

PRESTATZE

RA 
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 Azken orduko berriak aurkitzeko ezinbesteko baliabidea al da? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Interneten erabilera egokiak pertsonen autonomian eragin positiboa du eta onuragarria da. 

Norberaren autonomia garatzeko balio duen tresna dela esan daiteke. 

 

8. JARDUERA 

Osa ezazu azalpen-testu bat. Horretarako, kontuan hartu irizpide hauek: 

 

Zeu izan idazle! 

• Idatzi baino lehen erabaki zer idatziko duzun eta nola antolatuko dituzun ideiak. 

• Idazten duzun bitartean, zaindu idazkera, testuaren txukuntasuna eta ortografia. 

• Amaitutakoan, berrikusi testua. 

 

 

 

9. JARDUERA 

Hona baliagarri izango zaizkizun hainbat estrategia, kontuan har ditzazun: 

AZALPEN-TESTUAK IDAZTEKO ESTRATEGIAK 

 

IDATZI AURRETIK  

 

 Hautatu eta zehaztu gaia. 

 Identifikatu zure testuaren helburua eta hartzaileak. 

 Osatu gaiari buruzko ideia-zaparrada. 

 Bilatu hainbat iturritan gaiari buruzko informazioa eta  esanguratsuena eta 
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egokiena hautatu. 

 Eskema egin, gai horren atzean ezkutatzen diren atalak hobeto zehazteko. 

 Zehaztu testuaren oinarrizko egitura. 

 

IDATZI BITARTEAN 

 

 Gogoratu: paragrafo bakoitzean ideia nagusi bat garatu. 

 Gehitu aipamenak, bibliografia-erreferentziak edota elementu grafikoak, garatuko 

duzun gaia hobeto azaltzeko. 

 Beharrezkoa bada, erabili hitz espezializatuak. 

 Saihestu funtsezkoa ez dena. 

 

ZIRRIBORROA IDATZI ONDOREN 

 

Egiaztatu honako puntu hauek: 

 

  Betetzen du hasierako helburua? 

  Kontuan hartu dut hartzailea zein den? Egokitu dut idatzitakoa haren mailara? 

  Erraz, zailtasunik gabe irakur daiteke? 

  Azalpen-testuak egitura argia eta koherentea du? 

  Lexiko zehatza eta gaizki-ulerturik sorrarazten ez duena erabili dut? 

 Ortografia zaindu dut? Testuak badu akatsik? 

  Konforme nago idatzi dudanarekin? 

 Berrikusi eta zuzendutakoan, behin betiko testua idatzi. Saiatu, bestalde,  gaiaren 

aurkezpen erakargarria eta egokia  egiten irakurleek gogotsu irakur dezaten. 

 Irakurleei  erakutsi, eta oharrak eta iradokizunak  onartu  testua hobetu ahal 

izateko.  

 

AZALPEN-TESTUEN  HIZKUNTZA-EZAUGARRIAK 

 Gogoratu azalpena, batik bat,  testu zientifiko-teknikoetan, kazetaritza-testuetan 

eta saiakeretan ageri dela. Testu zehatzak eta argiak dira, beraz. Horregatik erabili 

ohi dira esaldi bakunak eta koordinatuak, hau da, perpaus laburrak eta  ulertzeko  

zailtasunik gabeak. 
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 Hizkuntza-funtzio nagusia erreferentziala da: mezuak errealitatea islatu behar du, 

ez igorlearen iritzirik, subjektibotasunik. 

 Azalpen-testuetan narrazioa, deskribapena eta argudioa ere ager daitezke. 

Horrelakoetan testu mistoa dela esaten da. 

 Lexikoa zientzia-arlo bakoitzari dagokiona da, baina testuaren ezaugarrien menpe 

egongo da, hau da, dibulgazio-testua (hartzaile ez espezializatuei zuzendua) ala 

testu espezializatua den hartu behar da kontuan. 

 Aditz-denborari dagokionez,  batez ere orainaldia erabiltzen da. 

 

Iturria: www.saretik.net/.../azalpen%20testuak%20idazteko%20estrategia 

 

 

10.  JARDUERA 

Talde txikian sortutako testuak, oraingoan, talde handian azaldu beharko dituzue. 

 

 

 

 

Gogoan izan ahozko aurkezpenak lantzeko era beste sekuentzia batean landuko duzula. 

 

6. LAN-SEKUENTZIA. AHOZKO AZALPENA PRESTATZEN 

Jarduera honetan baliabide berbalak eta ez-berbalak erabiltzen ikasiko duzu.  

Hartzailearen arreta mantentzea helburu izanik, ahozko azalpenari buruzko teoria laburra ikusiko 

duzu.  

AHOZKO AZALPENA 

 

Sortutako testu berria 
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ATALAK: 

 

 Sarrera 

 Garapena  

 Bukaera 

 

1. Sarrera: 

  

Entzuleei azalduko diezu zer egingo duzun eta zer puntu jorratuko dituzun. 

 

Adibidez:  

 

             "Kaixo, ni Miren naiz eta neure aurkezpena egingo dut. Horretarako, jorratuko ditudan 

puntuak honako hauek dira: datuak, nire familia, zaletasunak, ohiturak, nire haurtzaroa nolakoa 

izan zen, eskolako garaia, udako garaia eta institutua." 

 

2. Garapena: 

Zirriborroan idatzitako ideia nagusiak azalduko dituzu. 

3. Bukaera: 

 

Zure azalpena bukatzear dagoela adierazi beharko diezu entzuleei. 

Adibidez: 

               "Beno, bukatzeko, hauxe bakarrik esan nahi dizuet..." 

 

11. JARDUERA 

a) Eguneroko bizitzan, kalean, gizarte-harremanetan nahiz bestelako edozein egoeratan, nola aritzen 

dira gure guraso eta aitona-amonak, euskaraz edo/eta gaztelaniaz? Jaso ezazu taula honetan taldean 

aipatutakoak. 
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Euskaraz Gaztelaniaz 

 

 

 

 

Dagoeneko badakizu eguneroko jardunean euren hizkuntza-ohitura………-z aritzea dela.  

b) Has zaitezke prestatzen zure ahozko hitzaldia. Horretarako, gaztelaniako eskola-orduetan 

landutako La exposición oral consta de las siguientes partes izeneko laguntza-taulan dituzu ahozko 

diskurtsoaren garapenerako aintzat hartzeko adierazleak. 

 

 

  

 

Aurrera! Trebatu zure taldean lehenengo, eta, gero, beste talde baten aurrean. Ahozko hitzaldia 

ebaluatzeko erabil ezazu txantiloia. 

Ahozko azalpena aztertzeko eta ebaluazioa egiteko aukera izango duzu hurrengo jardueran. 

Horretarako, bi taula dituzu: 

 Hitzezko komunikazioa 

 Hitzik gabeko komunikazioa 

 

 

12. JARDUERA 

a) Adieraz ezazu X baten bidez zure iritzia.  

 

1. HITZEZKO KOMUNIKAZIOAREN INGURUKO EBALUAZIOA 

 ADIERAZLEAK BAI-EZ 

Komunikazio-egoera aintzat hartu du.  

Ahozko 

azalpena 
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Informazioa eman du.  

Emandako informazioa argia da.  

Hitzaldia  naturala, zuzena eta aberatsa da.  

Hartzailea(k) kontuan hartu d(it)u.  

Ez ditu ideiak solte eman.  

Informazio zehatza eman du.  

Denboraren haria errespetatu du.  

Lokailuak, perpausak, zenbatzaile ordinalak zuzen eman ditu.  

Sintaxi eta lexiko aberatsa erabili du.   

 

2. HITZIK GABEKO KOMUNIKAZIOAREN INGURUKO EBALUAZIOA 

 ADIERAZLEAK BAI-EZ 

Entzuleei begira egon da.  

Ez da egon denbora guztian papera irakurtzen.   

Lasaitasuna erakutsi du.   
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b) Euskaraz hitz egitean edota irakurtzeko unean, hainbat hitz-elkarketa egiten ditugu eta horiek 

beste modu batera ahoskatzen ditugu. Horrek, aldaketa fonetikoak dakartza. Ikus ditzagun adibide 

batzuk: 

Nola ahoskatuko zenituzke honako hitz hauek? 

 

 

 

Eguneroko hizkeran zer kontsonante-bilkura gertatzen diren, eta horiek nola ahoskatu behar diren 
aztertuko duzu. Honela bada, eta betiere ahozko hizkeran oinarriturik, kontsonante herskariak nola 
ahoskatzen diren ikasiko duzu ondoren. 

Kontsonante herskariak dira ahots-bidearen ixte batez ebakitzen direnak. Herskarien 
artean bi talde nagusi aipatuko ditugu:  

Herskari ahostunak (b,d,g) eta herskari ahoskabeak (p, t, k). 

 Ez + b, d, g ingurunea: 

 Ez + b = p / ezp- 

Eskuak mugitu ditu.   

Ahoaren aurrean ez du eskurik, paperik edo boligraforik jarri.   

Keinu eta mugimendu bortitzak egin ditu.  

Azkar eta etenik egin gabe hitz egin du.  

Azalpenaren haria galdu du.  

Ahal izan duen aldiro zea, osea, bueno, etaaaaa, eeeee… errepikatu du.   

Tonua eta intonazioa aldatu ditu.  

Ikus-entzunezko baliabideak erabili ditu.  

    Ez zion                          Ez luke                              Ez dago 
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 ez baldin badago —> ezpaldinbadago 

 ez badauka —> ezpadauka 

 ez bagenu —> ezpagenu 

— Ez + g = k / ezk- 

 eginez gero —> eginezkero  

 ez genuen —> ezkenuen  

 ez ginen —> ezkinen  

— Ez + d = t / ezt- 

 ez dakit —> eztakit  

 ez diagu —> eztiagu  

 ez dek —> eztek  

 ez ditut —> eztitut  

 ez dadila —> eztadila  

 ez dadin —> eztadin 

13. JARDUERA 

Ikasitakoak kontuan hartuta, adieraz ezazu beheko taulan adierazitakoak nola ahoskatu behar diren. 

 

IDATZI AHOSKATU 

Ez daude  

Ez ziren  

Ez genien  

Ez daitezen  

 

Gorde itzazu Driven adibideak. 

 

7. LAN-SEKUENTZIA. ERREPORTAJE DIGITALA GAUZATZEN  

Azken urratsera iritsi zara. Orain arte sekuentzietan landutako eta jasotako guztia biltzeko garaia da: 

erreportaje digitalaren diseinua eta muntaketa egingo duzu. 

14.  JARDUERA 
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Talde txikian, ahotsa, soinua eta irudia txertatu beharko dituzue jarduera honetan. Horiek egoki 

erabiltzeko, gogoratu zer urrats jarraitu behar diren. 

Horretarako, erabil itzazue honako baliabide digital hauek: 

 
 

 Audio-grabaketa egiteko, Audacity programa 

 Irudiak gordetzeko, sortutako karpeta 

 Proiektua bideo bihurtzeko, MovieMaker programa 

 

15.  JARDUERA 

Ekin, bada, lanari. 

17. jardueran zehaztuta dauden irizpideei jarraituz, idatz ezazu erreportaje digitalaren zirriborroa. 

ZIRRIBORROA  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16.  JARDUERA 

Irakur iezaiezu ikaskideei idatzi duzun erreportajearen zirriborroa.  

 

 

 

 

IRAKURRI  ETA ZUZENDU 
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17.  JARDUERA 

Honako kontrol-orri hau erabilita egin beharrezkoak diren zuzenketak eta hobekuntzak.  

ERREPORTAJE DIGITALA 

KONTROL-ORRIA  

IRIZPIDEAK BAI/EZ PROPOSAMENAK 

Gaiaren aurkezpena egokia da.    

Erabilitako informazioa zuzena da.     

Idatzitako testua zehatza eta argia 

da. 
    

Erreportajearen atalak egoki 

zehaztuta daude.  
    

Ahozko azalpena egokia da.     

Aukeratutako musika eta soinuak 

txertatu ditut.  
    

Aukeratutako  irudiak eta 

elkarrizketak txertatu ditut.  
    

Pluraleko lehen pertsonan 

kontatuta dago.  
    

Baliabide digitalak erabili ditut.     

Erreportaje digitala egiten ikasi 

dut. 
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8.  AUTOEBALUAZIOA 

18.  JARDUERA 

Bete ezazu jarraian duzun autoebaluazio proba, egindako lana neurtzeko eta lan-sekuentziak 

hobetzeko. 

                                                                                                                

AZKEN EBALUAZIOA 

 Sekuentzia hauetan jasotako edukietatik zer interesatu zaizu gehien eta zer gutxien? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Zure ustez, ba al da gehiago landu beharko genukeen edukiren bat?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Zer jarduera kostatu zaizu gehien burutzea? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Zer jarduera aldatuko edota kenduko zen(it)u(z)ke? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Azken ekoizpena prestatzeko laguntza eta informazio nahikoa izan al duzu? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Aipa ezazu proiektu honetan zer ikasi duzun eta hura baliagarria izan zaizun. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Nola baloratuko zenuke amaitu berri duzun proiektua?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Zure ustez, nola hobetu daiteke proiektua? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Besterik erantsiko zenuke? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. H 2: GAZTELANIA 

1. LAN-SEKUENTZIA. MOTIBAZIOA ETA INPLIKAZIOA 

1. JARDUERA 

a) Testu bat idazten hasi baino lehen, kontuan hartu itzazu honako irizpide hauek: 

 

IDATZIZKO TESTU BAT SORTZEKO IRIZPIDEAK 

1. KOMUNIKAZIO-EGOERARA EGOKITZEA  
 

 Testuaren helburua kontuan hartzea. 

 Hizkuntza-erregistroa finkatzea. 

 Hartzailea(k) aintzat hartzea. 
 

1. KOHERENTZIA ETA KOHESIOA  
 

 Testuaren progresioa eta koherentzia zaintzea. 

 Testuaren egitura errespetatzea. 

 Testu-antolatzaileak erabiltzea. 
 

2.  MORFOSINTAXIA, LEXIKOA, ORTOGRAFIA 
  

 Esaldi zehatzak eta argiak erabiltzea. 

 Lexiko zehatza erabiltzea. 

 Ortografia errespetatzea. 
 

 
Iturria: www.isei-ivei.hezkuntza.net/c/document_library/get_file?uuid=237ccb26... 

b) Ikus itzazu honako web-orri honetan topatuko dituzun erreportajeak talde txikian: 
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Erreportajeak 

Iturria: http://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/aventureros/detalle/5253900 

Informazio gehiago behar izanez gero, liburutegira edo Internetera jo dezakezu. 

c) Erreportajeak ikusi eta gero, erantzun iezaiezu honako galdera hauei: 

 Ulertu al duzu erreportajearen mezua? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Identifikatu al dituzu erreportajearen ezaugarriak eta baliabideak? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. LAN-SEKUENTZIA. ESKAERA-GUTUNA ETA GONBIDAPEN-GUTUNA NORENTZAT? 

2. JARDUERA 

Gutunen horma-irudia 

a) Talde txikian, idatz ezazue gutun pare bat. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) Itsatsi itzazue idatzitako gutunak paper zabal batean, formatu, kolore eta eduki mota 

desberdinetan. 
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b) Irakurri ozenki idatzitako gutunak. Ondoren, zehaztu sortutako gutun bakoitza zer ereduri 

dagokion.  

 

c) Jarduerari amaiera emateko, eskegi gelako horman gutunekin sortutako horma-irudia. 

 

3. JARDUERA 

Gutun formalak asmatzen 

a) Aurreko sekuentzian aztertutako ereduak gogoan hartuta, bila itzazu antzekoak Interneten. 

b) Antzeko gutunak aurkitu eta gero, GIMP programa erabili, zure beharretara moldatu ondoren, 

gordetzeko.   

c) Jarduerari bukaera emateko, gorde editatutako gutunak karpeta digitalean. 

 

4. JARDUERA 

a) Osa ezazu honako autoebaluazio hau. Horretarako, markatu ezazu X batekin dagokion erantzuna. 

 

3. LAN-SEKUENTZIA. TESTUAK AZTERTZEN 

 

5. JARDUERA 

¿Cuál de los siguientes elementos forman parte de la estructura de una carta formal?  

 Introducción, cuerpo y despedida 

 Postdata  

 Fecha, encabezado y saludo 

 Firma 
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a) Hona San Marcos gotorlekuari buruzko testu bat. Irakurri lasai eta komentatu taldean zer ulertu 

duzun.  

Ideia nagusiak jasotzeko honako laguntza-taula baliagarria izango zaizu. 

Titular 

 

Contenido  

 

Idea principal 

 

Conclusión 

 

 

 

 

   

Propuestas: 

 

 

 

 

Fuerte de San Marcos, mirador de la comarca 

El Fuerte de San Marcos está ubicado en un lugar privilegiado, a menos de 10km de Donostia-

San Sebastián, y enmarcado en plena naturaleza. Sin duda alguna es el mirador por 

excelencia de la comarca de Oarsoaldea. 

Un lugar idóneo para pasar el día con los niñas y niños, con tus amistades, bien paseando a 

pie, a caballo o bien en mountain-bike. Ideal también para estar al aire libre con buen tiempo y 

al cobijo de sus bicentenarias piedras, en muros de casi dos metros de anchura, durante los 

días lluviosos o invernales. 

Fue diseñado por el ingeniero Luis Nieva para hacer frente a un posible nuevo levantamiento 

carlista, y el fuerte fue inaugurado el 25 de agosto de 1888. Su fin fue defender un área 

estratégica formada por el Puerto de Pasaia, las comunicaciones por carretera y ferrocarril 

hacia la frontera de Francia, así como los caminos que llevaban a la capital de Guipúzcoa. 

Este fuerte, junto con el de Txoritokieta y Guadalupe, formó parte del denominado Campo 

Atrincherado de Oyarzun. El Fuerte de San Marcos se orientó hacia el este, con el fin de poder 

hacer frente a posibles invasiones que llegasen desde la frontera. Sin embargo, estas 

invasiones nunca llegaron. 

Hoy en día no tiene ningún uso militar; fue ocupado por el ejército hasta el año 1970, y hoy en 

día está integrado dentro del Parque Natural de Lau Haizeta, formando parte de un 

equipamiento de un espacio lúdico-cultural. Su inmejorable ubicación hace que sea un 

importante y privilegiado mirador de la costa guipuzcoana, pudiéndose divisar desde aquí las 
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bahías de la Concha, Pasaia y Txingudi. 

El fuerte se encuentra muy bien conservado y la rehabilitación de su foso, Patio de Armas, 

puente levadizo y terraza superior, permiten al visitante visitar y disfrutar de él, al igual que lo 

hicieron los militares en el año 1888. 

Además, en los últimos años se ha realizado la Fase del Proyecto Museográfico y 

Museológico, que ha permitido reproducir la actividad original del Fuerte de San Marcos. Así, 

el visitante del s. XXI podrá trasladarse al s. XIX. 

Iturrria: http://www.oarsoaldeaturismoa.eus/es/conoce-oarsoaldea/nuestros-museos/fuerte-de-san-marcos.html 

 

b) Nolako eraikina da? Azal ezazu zure hitzekin. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

c) Jarduera amaitu eta gero, gai zara idatzizko testu baten informazioa ulertzeko eta zehazteko.  

 

Taldeka, idatz ezazue orain idatzizko erreportaje bana, argazki hauetan oinarriturik. Jarraian, guztion 

artean ozenki irakurriko dituzue.  

       

San Marcos mendia 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. LAN-SEKUENTZIA. HURBIL GAITEZEN INFORMAZIO-ITURRIETARA 

Komunikatzeko unean, oso garrantzitsua izaten da perpausak era ordenatuan antolatzea, eta 

elkarren artean lotzea. Lotura hori emateko, antolatzaileak erabiltzen dira. Honako jarduera hauetan 

horiek landuko dituzu. 

 

6. JARDUERA 

 

                  
 

a) Identifikatu eta ordezkatu itzazu honako bi testu hauetako perpausetan dauden lokailu guztiak:  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………….………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………….………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la producción 

de alimentos implica 

técnicas tales como el 

cultivo y el cuidado de 

animales domésticos, y 
tiene como resultado un 

abastecimiento mucho 

mayor, para una zona 
determinada, que el que 

puede procurarse por la 
acumulación.  

 

A menudo, las técnicas 

dominantes están parcialmente 

determinadas por el carácter 

del medio circundante. Así, 

muchos indios de California 

tienen buenas técnicas de 
caza, pero en lo principal se 

aseguran el sustento mediante 

la recolección de semillas y 

frutos, completado por raíces, 
tubérculos, bulbos y bayas. 
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……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………….………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………….………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

7. JARDUERA 

 

a) Jarraian duzun testuak ez du ez hasierarik eta ez bukaerarik. Osa itzazu zati horiek, orain arte 

ikasitakoak aintzat hartuta.  

 

Las técnicas de alimentación 

 

Para obtener alimento, el hombre utiliza técnicas de acumulación y técnicas de producción. 
Aunque no se excluyen mutuamente, predominan unas sobre otras en distintos pueblos. Las 
técnicas de acumulación utilizan los recursos del medio ambiente. Se clasifican en caza, 
pesca y recolección... 
 
 
 
COMPLETAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las técnicas del cuidado de animales caracterizan a los pueblos ganaderos. 

 

 
 

http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=425 

 

b) Primeran! Osatu duzu testua. Orain, sortu duzun testuak zer kontatzen duen irakurriko duzu talde 

handian. 
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c) Datozen ariketetan, testu idatzietako ortotipografia eta ortografia-akatsak zuzentzeko hainbat 

euskarri digitaletan dauden hiztegiak eta web-orrialdeak egoki erabiltzea izango duzu helburu. 

Horretarako, ortografía-arauak lantzeko http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm  

webgunean topatuko dituzun hainbat ariketa egin beharko dituzu. 

 

 

1. Ortografia 

2. Uso de la C, Z, K y QU. 

 

 

d) Jaso itzazu jarraian irakasleak agindutako ariketetan ematen diren gomendioak. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Aldera itzazu zuk osatutako testua eta proposatutako eredua, eta, ondoren, idatziz jaso itzazu bi 

testuen arteko desberdintasunak eta antzekotasunak. 

 

 

Las técnicas de alimentación 

 

Las técnicas para obtener alimentos son de una variedad casi infinita, pero todas están 

comprendidas en dos divisiones principales: la acumulación y la producción. 

Las técnicas de acumulación implican la utilización de los recursos del medio como «dados», 

sin ningún método para mejorar o incrementar la provisión disponible. 

Por otro lado, la producción de alimentos implica técnicas tales como el cultivo y el cuidado de 

animales domésticos, y tiene como resultado un abastecimiento mucho mayor, para una zona 

determinada, que el que puede procurarse por la acumulación. No obstante, las dos divisiones 

no se excluyen mutuamente. Si bien existe cierto número de tecnologías puramente 

acumuladoras, la mayoría de las tecnologías de producción también hacen uso de la 

acumulación para una parte de la provisión de víveres. 

En nuestra cultura, p. ej., cosas tales como el pescado, el arroz silvestre, las piñas,las nueces 

de Brasil y otros alimentos menores, pueden obtenerse mediante técnicas de acumulación, 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogr

a.htm 

 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm
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que forman parte de lo que nuestros economistas llaman industrias extractivas. 

Las tecnologías de acumulación pueden subdividirse, a su vez, según las técnicas 

dominantes, en caza, pesca y recolección. Ninguna cultura se apoya exclusivamente en uno 

de estos métodos, pero en general la mayor parte de alimentación es proporcionada por un 

medio o por otro. 

A menudo, las técnicas dominantes están parcialmente determinadas por el carácter del medio 

circundante. Así, muchos indios de California tienen buenas técnicas de caza, pero en lo 

principal se aseguran el sustento mediante la recolección de semillas y frutos, completado por 

raíces, tubérculos, bulbos y bayas. 

Esta orientación está en cierto modo determinada por el clima mediterráneo de casi toda 

California, que tiene como resultado la presencia de muchas plantas ricas en almidón. 

Las tecnologías de producción son así mismo de varias clases. En una categoría, 

ejemplificada por las tecnologías de muchas sociedades incultas, están los labradores que 

dependen enteramente de la fuerza del hombre para cultivar su tierra –los llamados hortelanos 

u horticulturas–. Incluso cuando tales pueblos poseen animales domésticos, sólo los usan 

como recursos de alimentación adicionales, como indicadores de su posición, o para funciones 

similares, pero no como ayuda en el cultivo de la tierra. 

Nuestra segunda categoría de productores de alimentos es la de los agricultores, es decir, los 

pueblos que utilizan la fuerza de los animales (p. ej., caballos o bueyes) o de inventos 

mecánicos (tales como arados y segadoras mecánicas para el laboreo de la tierra). 

Finalmente, encontramos una tercera categoría, la de los pueblos pastores, que dedican su 

atención primordial a la ganadería y muy poca o ninguna a la producción de alimentos 

vegetales. 

http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=425 

 

 

 

Laburpen-eredua: 
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Propuesta de resumen 

 

Para obtener alimento, el hombre utiliza técnicas de acumulación y técnicas de producción. 
Aunque no se excluyen mutuamente, predominan unas sobre otras en distintos pueblos. Las 
técnicas de acumulación utilizan los recursos del medio ambiente. Se clasifican en caza, pesca y 
recolección. La utilización de unas u otras está determinada por la riqueza del medio físico. Las 
técnicas de producción pueden ser de cultivo o de cuidado de animales. Las técnicas de cultivo 
pueden caracterizarse por utilizar la fuerza del hombre para el cultivo, como en los pueblos 
hortícolas, o bien por utilizar la fuerza de los animales como en los pueblos agricultores. Las 
técnicas del cuidado de animales caracterizan a los pueblos ganaderos. 
 

http://recursosdidacticos.es/textos/texto.php?id=425 

 

Antzekotasunak:……………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

Desberdinatasunak:………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 



Ikaslearen koadernoa 

52 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

f) Ortografia-arauekin trebatzeko, egin itzazu honako webgune honetan topatuko dituzun ariketak. 

Egin eta zuzendu ondoren, gorde itzazu koaderno-digitalean. 

 

  

 

5. LAN-SEKUENTZIA. BALIABIDE DIGITALAK EZAGUTZEN 

Sekuentzia honetan, erreportaje digitala sortzeko baliagarriak diren zenbait tresna digital ezagutuko 

eta landuko dituzu.1 

 

a) Erreportaje digitala editatzeko, errepara iezaiezu honako baliabide hauei: 

 

 Operaciones básicas de procesamiento de textos (formato, alineado, cambio de 

tipografía y tamaño, impresión de documentos). 

 Entornos virtuales con ejercicios interactivos. 

 Edición de imagen con programas específicos. 

                                                           

1
 Ikus eranskinen atalean. 

http://www.aplicaciones.info/ortogra2/ortogra.htm 
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 Creación de mapas conceptuales con programas específicos. 

 Consulta de enlaces y extracción de información. 

 Licencia de Creative Commons. 

 

 

Erreportaje digitala editatzeko eta IKTekin trebatzeko, interesgarriak izango zaizkigun hainbat ariketa 

egingo dituzu jarraian. 

8. JARDUERA 

a) Egin itzazu honako taula honetan dauden ariketak: 

Actividades a desarrollar: 

 Utilizar el procesador de textos para la realización del reportaje. 

 Subir el documento a Drive. 

 Compartir el documento en Google Docs. 

 Enviar un mensaje a tu grupo, comunicando que has finalizado el trabajo desde tu 

correo electrónico. 

 

 

 

b) Sortu ezazu karpeta bat Driven, eta bertan gorde itzazu sekuentzia didaktikoan zehar sortuko eta 

bilduko dituzun dokumentuak eta irudiak.  

c) Ikus itzazu jarraian topatuko dituzun esteketako bideoak, erreportaje digitalak zer ezaugarri nagusi 

behar dituen jakiteko.  

 Video 1: Música o ruido  

 Video 2: Lotería de Navidad  

 

 

9. JARDUERA  

Recursos 
digitales 

https://youtu.be/n-E7r7KWvSM
http://www.rtve.es/alacarta/videos/loteria-de-navidad/anuncio-loteria-navidad-2017/4302973/
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a) Bideoak arreta handiz ikusi eta gero, zehatz itzazu taula honetan deigarriak gertatu zaizkizun 

irudiak, edukiak... 

VIDEO 1 VIDEO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. JARDUERA 

a) Sekuentzia honi bukaera emateko, talde txikitan, ahotsa, soinua eta irudia txertatu behar dituzue. 

Horretarako, erabil itzazue honako baliabide digital hauek: 

 Audio-grabaketa egiteko, Audacity programa 

 Irudiak gordetzeko, sortutako karpeta 

 Proiektua bideo bihurtzeko, MovieMaker programa 
 
Gogoan izan erreportaje digitala euskara hutsean ekoitzi behar duzuela. 

 

6. LAN-SEKUENTZIA. AHOZKO AZALPENA PRESTATZEN 

Orain arte landutako eta sortutako testuak albo batera utzi, eta ahozko azalpena lantzeari ekingo 

diozu sekuentzia honetan. Hasi aurretik, egin ezazu honako ariketa hau: 

11. JARDUERA 

a) Zerrendatu taulan jendaurrean hitz egiterakoan sortzen zaizkizun beldurrak: 
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 Me da miedo hablar en público… 

 

 

 

 

 

 

b) Taldekideon beldurrak azaldu eta gero, gorde ezazu aipatutakoen zerrenda zure karpetan, 

hurrengo saioan erabiltzeko. 

c) Nola saihestu ditzakegu gure beldurrak? Galdera horri erantzuteko, hona ahozko ulermena 

hobetzeko hainbat gomendio:  

INDICACIONES PARA MEJORAR LA COMPRENSION ORAL 

 Identificar el mensaje general del texto oral. 

 Reseñar el objetivo del texto oral. 

 Asociar la información recogida con el objetivo propuesto en el texto oral. 

 Interpretar de una manera crítica el contenIdo del texto oral. 

 Utilizar diferentes estrategias para  mejorar la comprensión oral. 

d) Maila ezberdinetako ahozko zein idatzizko hainbat testu mota emango dizkizu irakasleak. Azter 

itzazu, oain arte esandakoak kontuak hartuta. 

 

 

DIRECCIONES PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN ORAL   

 Textos de los medios de comunicación escrita:   

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/multimedia/audios/  

http://www.elpais.com/audios/   
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Textos literarios:  

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/  

http://amediavoz.com/  

 Canales de televisión: 

http://www.cervantestv.es/  

http://www.rtve.es/  

http://www.telecinco.es/  

 Radios:  

http://www.rtve.es/podcast/listado.shtml (la programación en directo de todos los 

canales de Radio Nacional)  

http://www.eitb.com/radio/ (la programación en directo de todos los canales de Radio 

Euskadi)  

Actividades sobre lengua oral:  

http://213.4.108.140/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm (hay que buscar las 

que son de lengua oral, pero son verdaderamente interesantes. Están clasificadas 

por nivel según el Marco Común Europeo)  

http://213.4.108.140/aula/didactired/didactiteca/resultados.asp (todas las 

referenciadas son actividades para trabajar la comprensión oral a través de textos 

orales diferentes) 

Actividades complementarias: 

 http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/conectores-textuales/ 
Iturria: https://irmadel.files.wordpress.com/2009/03/documentos-de-audio-1232628964229920-1.pdf 

 

e) Gogoan hartu aurreko ariketan ikasitakoa, eta kontuan izan ahozko azalpena egiteko honako 

laguntza-taula hau: 

La exposición oral consta de las siguientes partes: 

 Una introducción (breve), en la que se expresan los objetivos y las ideas principales.  

 Un desarrollo (más extenso).  

 Una conclusión (breve), en la que se resumen las ideas que se han ido exponiendo. 

A estas tres partes deben añadirse: 

 Un elemento inicial destinado a llamar la atención del auditorio (forma parte de la 

introducción, la precede).  

 Un cierre (forma parte de la conclusión). 

Cracterísticas: 

 Las frases cortas facilitan la comprensión.  

 Verbos en forma activa.  

 Los tecnicismos deben ser explicados o traducidos al registro estándar.  

 Las fuentes consultadas deben estar rigurosamente anotadas, es posible que alguien 

http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/conectores-textuales/
https://irmadel.files.wordpress.com/2009/03/documentos-de-audio-1232628964229920-1.pdf
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pregunte por ellas. 

Iturria: https://sites.google.com/site/tomonota22/partesdelaexposici%C3%B3noral 

 
Ahoz komunikatzen garenean, zer esaten den ez ezik, nola esaten den ere oso garrantzitsua da. 
Horretarako, beharrezkoa da intonazio egokia erabiltzea. Zeregin horretan, puntuazio-markek 
lagunduko digute testuari dagokion intonazioa ematen.   

 
 
f) Taldeka, irakurri honako taula honetan dauden adibideak eta, jarraian, idatzi adibide gehiago. 

 
 
 
 
 
 
 

LA ENTONACIÓN Y SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
 
 
El punto 
Ejemplo: Poco debieron las ciencias físicas en el mundo antiguo al método 
experimental. Prescindiendo de la astronomía... 
 
La coma 
Ejemplo: El suelo, la bóveda y las paredes de aquellos extensos salones, obra 
de la naturaleza, parecían jaspeados como los mármoles más ricos, pero las 
vetas que los cruzaban eran de oro y de plata, y entre aquellas vetas brillantes 
se veían, como incrustadas, multitud de piedras preciosas de todos los colores 
y tamaños. 
 
El punto y coma 
 
Ejemplo: El cura no dudó; le parecía muy natural la pretensión. 
 
Los dos puntos 
Ejemplo: Atrasar el reloj era inútil por dos razones tristemente conocidas: la 
primera, la proximidad del Cabildo, que escapaba a nuestra influencia; la 
segunda, el tachómetro de plata del portero, que, bien remontado, velaba 
fielmente bajo su almohada. 
 
Los puntos suspensivos 
Ejemplo: Es un hermoso día, soleado, radiante, perfecto... 
 
Los signos de excalmación 
Ejemplo: ¡Qué hermoso día! 
 

Puntuazio-markak 

https://sites.google.com/site/tomonota22/partesdelaexposici%C3%B3noral
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Los signos interrogativos 
Ejemplo: ¿Cuántos años tienes? 
 
 
Iturria: https://www.aboutespanol.com/los-signos-de-puntuacion-2879737 

 
 
 

Trebatu zara intonazio egokia erabiltzen. Idatzi, orain, adibide gehiago. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

12. JARDUERA 

a) Orain, aukeratu gai bat, eta, taldean, idatzi ahozko azalpen baten transkripzioa. Horrela, ohartu 

ahal izango zara entzuteko zein ozenki esateko sortutako testuen eta irakurtzeko sortutakoen arteko 

aldeaz.  

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN ORAL 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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b) Ahozko azalpenaren transkripzioa idatzi eta gero, aztertu bi testuen arteko aldeak talde handian. 

Horretarako, kontuan hartu honako irizpide hauek:  

EXPOSICIÓN ORAL EXPOSICIÓN ESCRITA 

El mensaje es captado por medio del oído. 

 
Existe interacción entre el emisor y el 
receptor. 

Comúnmente, el contenido del mensaje, se 
refiere a temas generales. 
  
Es momentáneo, dura sólo el instante en que 
es emitido. 

Es espontáneo e inmediato y no puede ser 
borrado. 

El mensaje es captado por medio de la vista. 

No hay retroalimentación del receptor del 
mensaje. 

En general, el contenido del mensaje, se 
refiere a temas específicos. 

Es duradero, se mantiene en un formato 
(libro, revista, etc.). 

Puede se corregido las veces que sea 
necesario. 
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El lenguaje es informal. 

Se crea a partir del contexto y la situación en 
que se desarrolla el acto comunicativo. 

Presencia de recursos no verbales: intensidad 
de la voz, ritmo, tono. 

Utilización de vocabulario impreciso. 

Es redundante, es decir, el mensaje puede 
ser reiterativo y superfluo. 

Se repiten continuamente las palabras 
utilizadas (léxico). 

La información no está bien estructurada y es 
poco rigurosa. 

Uso de oraciones simples y cortas. 

Varía el orden de los elementos de la oración. 

Hay omisiones de palabras y frases 
inacabadas. 

Hay utilización de interjecciones, modismos, 
muletillas, etc. 

El lenguaje es formal. 

Es creado independiente del contexto. 

Presencia de recursos verbales: tipografía, 
títulos y subtítulos, signos de puntuación, 
organización de párrafos. 

Utilización de vocabulario específico. 

No es redundante, se entrega la información 
de una sola vez. 

No hay repetición léxica muy evidente. 
La información está bien estructurada y tiene 
un orden lógico. 

Uso de oraciones más complejas y largas. 

El orden de las oraciones es más rígido. 
No hay omisiones. Las frases están 
completas. 

Reticencia a la utilización de modismos, 
interjecciones, muletillas, etc. 

Neutralizar las marcas dialectales. 
Entrega información referencial de parte del 
emisor. 

Iturria: http://www.icarito.cl/2009/12/95-8630-9-diferencias-entre-el-lenguaje-oral-y-escrito.shtml/ 

 

EXPOSICIÓN ORAL EXPOSICIÓN ESCRITA 
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13. JARDUERA 

Gogoan izan ahozko azalpenetarako erabili ohi duzun kontrol-orria.2 

EXPOSICIÓN ORAL                        HOJA DE CONTROL 

 

 

                                                           
2
 Ikus 38. eta 39. orrialdeetako taulak. 
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7. LAN-SEKUENTZIA. ERREPORTAJE DIGITALA PRESTATZEN 

Azken urratsera iritsi zara. Orain arteko sekuentzietan landutako eta jasotako guztia biltzeko garaia 

da: erreportaje digitala muntatzen hasiko zara. 

 

 

Gogora ditzagun erreportaje digitalaren atalak:  

 

 

FASES PARA ELABORAR UN REPORTAJE: 

 Fase previa: Una vez elegido el tema, decide qué enfoque vas a darle y a qué persona 

o personas vas a entrevistar. Busca información sobre el tema y realiza las entrevistas 

pertinentes. 

 

 Fase intermedia: Selecciona la información obtenida y estructúrala elaborando para 

ello un guión y un borrador previo. Elige un título atractivo y sugerente, un subtítulo, 

una entrada que llame la atención del receptor, organiza el cuerpo siguiendo un hilo 

conductor que dé cohesión al relato y escribe un párrafo final que dé un buen broche 

final a tu reportaje. 

 

 Fase final: Completa el reportaje con imágenes, grabaciones, entrevistas…Utilza las 

herramientas digitales necesarias para su elaboración. 

 

14. JARDUERA 

Erreportajea editatu eta diseinatu ondoren, lanaren garapena nolakoa izan den balioetsi behar duzue 

talde handian:  
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 Zer zailtasunekin egin duzue topo?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Nola sentitu zarete sekuentziak lantzeko unean? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

15. JARDUERA                                                                                               

Erreportaje digitala prest duzue! 

a) Ekoitzitako erreportajeak gelan Ikusiko dituzue eta, ondoren, taldeka, Drivera igoko dituzue.  

b) Azkenik, hainbat lan egin ostean, erreportaje digitala adinekoen egoitzan erakusteko unea heldu 

da. Horretarako, egoitzako arduradunarekin hitzartutako ordua errespetatuko duzue. Hona 

plangintza: 

 Materiala antolatzea. 

 Ikus-entzunezkoen gela prestatzea. 

 Ikusitakoaren inguruko hausnarketak eta ondorioak jasotzea. 

 Adinekoek eta bertako arduradunek balorazioa egitea. 

 

 

 

 

Egoitzarako bidea hartu, eta erreportajeak ikusiko dituzue. Urduri al zaudete?.  

 Iritsi da 

egun 

handia. 
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ADINEKOEN EGOITZA 

 

Areto nagusia  

 

 

 

Egundoko lana egin duzue! Bejondeizuela, talde! 

 

 

 

 

 

 

8. AUTOEBALUAZIOA  

Lan-sekuentzia honetan, jasotakoaren auto-ebaluazioa egingo duzu. 

16. JARDUERA 

Proiektuari bukaera emateko, bete ezazu honako ebaluazio-orri hau: 
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AMAIERAKO EBALUAZIOA 

 

 Sekuentzia hauetan jasotako edukietatik zer interesatu zaizu gehien eta zer gutxien? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Zure ustez, ba al da gehiago landu beharko genukeen edukiren bat?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Zer jarduera kostatu zaizu gehien egitea? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 Zer jarduera aldatuko edota kenduko zen(it)u(z)ke? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 Azken ekoizpena prestatzeko laguntza eta informazio nahikoa izan al duzu? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERANSKINAK  

 

Atal honetan, ortografía-arauak eta deklinabide-, aditz- eta antolatzaile-taulak biltzen dira, kontsulta-

material moduan erabil ditzazun. 

 

1- EUSKARA ETA LITERATURA 
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ZENBAKIEN DEKLINABIDEA 

 

ZENBAKIEN DEKLINABIDEA 

Hiru eta lau zenbatzaileek, zenbakiak berak izendatzeko erabiltzen ez  
direnean, deklinabide berezia dute: 
  
- Mugagabean, bokalez amaituriko hitzen antzera: hiruk, hiruri, lautan, lautatik…  
- Pluralean, ordea, (r) bat behar dute: hirurak, hirurei, lauretan, lauretatik…  

ORDINALEN ETA BANATZAILEEN IDAZKERA 

Hauxe da Euskaltzaindiaren erabakia: 
  
1) Ordinaletan, garren ahoskatzen den bakoitzean, puntua jar bedi haren  
ordainean:  
Atano X.arekin, XX. mendean, 12. mendean 
 
2) Oso-osorik letraz idazteko orduan arazoak sor ditzaketen ordinalek  
honela egiten dute:  
hogeita batgarren, hirurogeita batgarren. Hala ere, bosgarren, hogeita bosgarren, 
hirurogeita hamabosgarren, e.a. idatziko da.  
 
3) Distributiboak, -na baliatuz osatzen direnean, honela idazten dira:  
bana, bosna, ehuna, mila bana, zenbana,e.a.  
 
Hauen aldaerak ere (borzna) berdin idatziko dira.  
 

 

 

 

 

 

DEKLINABIDE -TAULA 
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HITZ ELKARTUEN OSAERA ETA IDAZKERA 

  
Hau da Euskaltzaindiaren erabakia:  
 
1. Bereiz idatziko dira: aposizioak (Bidasoa ibaia), egin, eman, hartu eta eragin 
aditzekin osatzen diren aditz elkarteak (lo egin), etxez etxe moduko bikoiztapenak, 
egin berri modukoak, mahai gainean gisako posposizioak, bigarren osagaia bila, eske 
edo falta duten elkarteak, lehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas duten elkarteak, 
ihartuak ez diren neurrian, lehen osagaiaren amaierako >a< galtzen denean (biologi 
azterketa). 
  
2. Marrarekin idatziko dira: gorri-gorria moduko bikoiztapen indargarriak, apurka-
apurka bezalako bikoiztapenak, seme-alaba, zuri-gorri modukoak, barra-barra, plisti-
plasta bezalakoak, Ezkio-Itsaso moduko leku izen elkartuak. Bi hizkuntzatan ematen 
direnean, ordea, ez: Lizarra / Estella).  
 
3. Loturik idatziko dira: jarleku moduko elkarteak, aldagaitz 
bezalako izaera elkarteak, odolustu moduko izen-elkarte arruntak, bigarren osagaia -
gin, -gile, -zain, -zale, -dun, -gabe, edota -gintza, -za(i)ntza duten elkarteak, bigarren 
osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une, -kide, (k)ume, -orde duten izen elkarteak, lehen 
osagaia aurre-, azpi-eta -gain -duten izen elkarteak, lauburu moduko elkarteak. 
  
4. Marrarekin edo marra gabe, nahi den bezala: eguzki lore, eguzki-lore moduko izen 
elkartu arruntak, kale garbitzaile, kale-garbitzaile modukoak (Bi hitzak letra larriz 
hasten direnean hobe da, hala ere, marra gabe idaztea).  
 
5. Elkarteko lehenbiziko osagaiak >ia< amaiera duenean >a<-rekin nahiz >a< gabe 
idatz daitezke: biologi azterketa, biologia azterketa. 
Bestelako >a< itsatsiak ez dira galtzen elkarketa egiten denean, eta hitzak bere 
osotasunean eman behar dira. Salbuespen dira, dena dela, honako sei hitz hauek: 
burdina, eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura. Hitz hauek, hala nahi izanez 
gero, gal dezakete >a< hori. 
  
Idazkerari dagokionez, amaierako >a< galtzen den bakoitzean, bereiz idatziko da hitz 
elkartua eta >a< gordetzen denean, aukeran izango da bereiz idaztea nahiz marratxoa 
erabiltzea kultur etxea, biologi azterketa, kultura(-)etxea, biologia(-) azterketa. 
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ADITZEN TAULA 
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LOKAILUAK ETA PERPAUSAK 
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2- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

SINTAXIS 

 

 

Iturria: https://i.pinimg.com/originals/6d/eb/57/6deb5771436875deac9e98d603788f3a.jpg 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/6d/eb/57/6deb5771436875deac9e98d603788f3a.jpg
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FORMAS VERBALES 

 

 

Iturria: http://files.lengua6movera.webnode.es/200000009-5859d5953c/ 

 

 

NORMAS DE ACENTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.lengua6movera.webnode.es/200000009-5859d5953c/
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3- IKT/TIC 

 

 

BALIABIDE DIGITALAK ERABILTZEKO GUNEA 

https://sites.google.com/site/informatikasitetxoa/format-factory/home 

 
IRUDIAK MUSIKA ETA SOINUA EDITZATZEKO GUNEAK 
 
http://www.time.com/ 
 
http://www.flickr.com/photos/ 
 
http://flickr.com/creativecommons/ 
 
http://images.google.com/ 
 
http://www.sxc.hu/ 
 
http://www.altavista.com/image/ 
 
http://www.freeplaymusic.com/ 
 
http://www.mp3.com/ 
 
http://www.apple.com/music/store/ 
 
http://www.freekaraoke.com/ 
 
http://www.aitech.ac.jp/~ckelly/SMF.html 
 
http://www.midi.net/ 
 
http://sounddogs.com/ 
 
http://www.geocities.com/Hollywood/Theater/6219 
 

 

 

https://sites.google.com/site/informatikasitetxoa/format-factory/home
http://www.time.com/
http://www.flickr.com/photos/
http://flickr.com/creativecommons/
http://images.google.com/
http://www.sxc.hu/
http://www.altavista.com/image/
http://www.freeplaymusic.com/
http://www.mp3.com/
http://www.apple.com/music/store/
http://www.freekaraoke.com/
http://www.aitech.ac.jp/~ckelly/SMF.html
http://www.midi.net/
http://sounddogs.com/
http://www.geocities.com/Hollywood/Theater/6219

