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“Oinarrizko Curriculum Diseinu honen abiapuntua 
hizkuntza ikaskuntzak Hizkuntza Arlo bakarrean 
biltzea da…”

“Hizkuntza Arloaren ikuspegiak bateratzaile behar du 
izan, hizkuntza batean ikasitakoa beste edozeinetara 
igarotzea ahalbidetuko duten curriculumeko hizkuntza 
guztien oinarri komun eta metodologia berdinetatik 
abiatzearren. ”

Oinarrizko Curriculum Diseinua
(1992)
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LOGSE Curriculuma

“Euskararen eta gaztelaniaren irakaskuntza-ikaskuntza 
HIZKUNTZA deritzon curriculum proposamen bakar 
batean barneratzen da, hizkuntza guztiak beren 
erabiltzaileen arteko trukeen bitartez eskuratzen direlako, 
esanahiaren negoziazio prozesu batean (…) “

“Aurrez esandakotik ateratzen da hizkuntza arloaren 
ikusmoldeak integratzailea izan behar duela, eta horrela 
aurresuposamendu komun eta metodologia antzekoetatik 
abiatu behar da hizkuntza batean ikasitakoa beste 
edozeinetara aldatzeko, eta errentabilitate didaktiko 
eraginkorra izateko (…)”

213/1994 Dekretua, ekainaren 21ekoa
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Indarrean dagoen Curriculuma
175/2007 Dekretua, azaroaren 13koa

•“Bigarren Hezkuntzako ikasleria neurri batean eleanitza izateak, 
proposatutako hizkuntz helburuez gain, beren irakasteko moduez 
hausnartzera eta horiek egokitzera behartzen ditu hizkuntz 
irakasleak eta, bereziki, hizkuntzen tratamendu integratuari 
erreparatzera.• “Hizkuntzak modu integratuan irakastea zenbait ebidentziaren 
ondorio da: alde batetik, ikasle elebidun edo eleanitzak zenbait 
hizkuntza eta hizkuntza horietan eskuratutako ezagutzak 
baliagarri dituela uneoro, bere ondare kognitibo eta 
emozionalaren atal gisa; bestetik, hizkuntza batean ikasitakoa 
besteetara transferitzen dela, eta hiztunek parte hartzen duten 
ingurune ezberdinetan aldi berean hizkuntza ezberdinak ageri ohi 
direla. Egiaztapen horien argitan, beharrezkoa da hizkuntza 
bakoitzean hizkuntza horri dagokiona lantzea, eta guztien 
artean komunean dutena partekatzea, beti ere bakoitza modu 
egokian erabiltzeko helburuaz.”
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Indarrean dagoen Curriculuma
175/2007 Dekretua, azaroaren 13koa

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2519/eu/

Hezkuntza Berriztatzeko Saila. Curriculuma eta material osagarriak 
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Informazioa tratatzeko eta 
teknologia digitala erabiltzeko 

gaitasuna

Hizkuntza-komunikaziorako 
gaitasuna

Ikasten ikasteko gaitasuna

Matematikarako gaitasuna

Zientzia-, teknologia- eta 
osasun-kulturarako gaitasuna

Gizarterako eta 
herritartasunerako gaitasuna

Giza eta arte-kulturarako 
gaitasuna

Norberaren autonomiarako eta 
ekimenerako gaitasuna

Hizkuntzak 
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Gaitasuna testuinguru jakin batean, 
eraginkortasunez, zereginak edo atazak 
burutzeko zein askotariko egoerei aurre egiteko 
ahalmena edo trebetasuna da. Horretarako, 
jarrerak, abileziak eta ezagutzak, aldi berean eta 
elkarri loturik, baliatu  behar dira.

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasunaren 
funtsa hizkuntzaren erabilera da, bai ahozkoa 
zein idatzizkoa, bai errealitatea adierazi, 
interpretatu eta hura ulertzeko egindakoa, bai 
jakintza eraikitzeko eta komunikatzeko 
egindakoa, bai eta pentsamoldea, emozioak 
eta jarrerak antolatu eta norberak 
erregulatzeko egindakoa.
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HPE: Hizkuntzen Portfolio Europarra

Ikaskuntza, 
irakaskuntza eta 

ebaluaziorako 
Europako 

Erreferentzia 
Marko Bateratua 

(2001)
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HIZKUNTZEN CURRICULUMA EAEn

EUSKARA ETA 
LITERATURA
GAZTELANIA ETA 
LITERATURA
ATZERRIKO 
HIZKUNTZA
ATZERRIKO 
BIGARREN 
HIZKUNTZA
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HIZKUNTZEN 
CURRICULUMAREN

EGITURA

BAT BERA 
HIZKUNTZA 

GUZTIETARAKO

HIZKUNTZA
KOOFIZIALAK

ATZERRIKO
HIZKUNTZAK

•Sarrera
•Hizkuntza kontzeptua
•Ikuspegi metodologikoa
•Atalak 

Elementu guztiak 
komunak

Maila ezberdina:
•Helburuak
•Edukiak
•Ebaluazio-irizpideak
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BAINA, ZER DA HTB?

Ikastetxeko Curriculumean 
dauden hizkuntzen programazio 
adostua.

Hizkuntzen oinarri komunak eta 
metodologia berdinak dira 
programazioaren abiapuntua.
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HIZKUNTZEN ARTEKO 
TRANSFERIGARRITASUNA
Testuak

Ulertzeko
Estrategiak

Eta
Prozedurak

Testuak
Sortzeko

prozedurak

Kontzeptu
Linguistiko
orokorrak

Gaitasun
estrategikoa

Testu eta
Genero 

Desberdinen
ezaugarriak

Oinarrizko
Metahizkuntza

Jarrerak
Literatura

Diskurtsoaren
ezaugarriak
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– Hizkuntzen alderdi komunak lantzea edozein 
hizkuntzatatik:

Hausnarketa linguistikoa egiteko ohitura eta 
prozedurak.
Hizkuntzei buruzko kontzeptu orokorrak.
Hizkuntzekiko jarrerak.

–Edukien sekuentziazio egokiagoa eta denbora 
optimizatzea.
– Ikasitakoa hizkuntza batetik bestera igarotzea.
– Ikuspegi metodologikoak partekatuz koherentzia 
handiagoa lortzea.
– Ikasgelarako jarduera eraginkorragoak diseinatzea.
– Hizkuntzez mintzatzeko metahizkuntza bateratua  
erabiltzea.

Curriculumeko Hizkuntzen Trataera 
Bateratuak ondokoak ahalbidetzen ditu:
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Zer egin daiteke? Nola abiarazi HTB 
ikastetxean?

Abiapuntua:
Beharrizana ikusi
Hausnarketa:

Zer egin behar dugu elkarrekin? 
Praktika didaktikoaren gaineko 
hausnarketa. Zer egiten ari gara? 
Nola egiten dugu lan? Hizkuntzak 
nola irakasten ditugu?

PROGRAMAZIO BATERATURANTZ
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Hizkuntzak ikasteko eta irakasteko 
ikuspegiaren aldaketa

Hizkuntzaren kontzeptua

Ikuspegi metodologikoa

Metodologiari lotutako printzipioak

PROGRAMAZIO BATERATURANTZ
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IKUSPEGI  KOMUNIKATIBOA 

Hizkuntza Komunikaziorako tresna da.
Hizkuntza anitza da eta era desberdinetan 
aurkezten da. Hizkuntzaren ikas-
irakaskuntzaren  helburua komunikazio 
gaitasuna garatzea da. 
Abilezia, ezagutza eta estrategia multzo 
handia biltzen du barnean.
Hizkuntzen erabilerak islatzen dituen 
testuak dira ikasketa helburuak.
Ikaskuntzaren helburuaren aldaketak 
metodologiaren aldaketa eskatzen du. 
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Eredu didaktikoak aldatu behar dira:

Komunikazio-proiektuek gidatutako ikas-
irakaskuntza prozesua.
Hainbat testu-tipo eta testu-genero.
Prozedura-edukiei lehentasuna eman. 
Hau da, “egiten jakitea” “jakite” hutsari 
gailenduko zaio.

PROGRAMAZIO BATERATURANTZ
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IDAZKETA PROIEKTUA: Komunikazio 
helburu zehatza duen ekoizpen 
proposamena. Interesgarria izan 
daitekeen “zerbait” egiteko asmoz 
proposatutako lan-plana (konpondu 
behar den arazoa, ezagutu nahi dugun 
gai bat landu...)

EZAUGARRIAK:
Benetako komunikazio egoerak islatzen ditu.
Motibazioak erabateko garrantzia du.
Ikaskuntzaren helburuak zehazten ditu.
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EREDU DIDAKTIKOEN ALDAKETA
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OSASUNA 
DENONTZAT

APRENDIENDO A DEFINIR:
UN GLOSARIO

MONOGRAFIA

TAKING CARE OF 
OURSELVES

A PRESENTATION
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10. Jarduera: Planifikazioa
11. Jarduera: Aztergaiak aukeratzen
12. Jarduera: Datuak biltzen  eta  lanaren helburuak zehazten
13. Jarduera: Gidoia eta eskema osatzen
14. Jarduera: Konparazio-egitura
15. Jarduera: Konparazio egitura garatzeko sintaxi ariketak
16. Jarduera: Sarrera  idazten
17. Jarduera: Azken ekoizpena

4. Monografia idatziko 
dugu

8. Jarduera: Testu antolatzaileak eta lokailuak
9. Jarduera: Herrialdeen kokapena  azaltzen

3. Azalpena nola antola 
dezakegu era egokian? 

5. Jarduera: Herrialde garatuen/ez garatuen ezaugarriak 
aztertzen 

6. Jarduera: Zenbait datu Interneten jasotzen
7. Jarduera: Grafikoak : azalpen testuetan informazio bide 

garrantzitsuak

2. Gaia ondo zehaztuko 
dugu : Herrialde garatuen 
eta ez-garatuen 
desberdintasunak 

1. Jarduera: Monografiaren eta azalpen testuen ezaugarriak 
zehazten

2. Jarduera:Glosategia eta monografia 
3. Jarduera: Objektibotasuna/subjektibotasuna bereizten
4. jarduera: Lexikoa. Hitzak sailkatzen

1. Monografia. Zer da?
0.  Negoziazio jarduera

JARDUERAKLAN- SEKUENTZIAK
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16ª Actividad: Navegando por el mar de la información
17ª Actividad: La escritura
18ª Actividad: La revisión final

4.: Confeccionamos el 
glosario

12ª Actividad: Y... ¿ cuándo no se entiende?
13ª Actividad: Sistematizamos las observaciones 
14ª Actividad: Para aclarar los textos
15ª Actividad: Completamos el  sentido 

3: ¿Cómo hacemos 
para explicar mejor?

4ª Actividad: Las definiciones 
5ª Actividad: Buscando el rasgo esencial
6ª Actividad: ¿Cómo se agrupan las palabras?
7ª Actividad: Las familias léxicas
8ª Actividad: Trabajamos con el relativo
9. Actividad:  Copulativas y relativas 
10ª Actividad: Definiendo que es gerundio 
11ª Actividad: ¿Cómo surgen las palabras?

2: ¿Qué características 
tienen los glosarios?

1ª actividad: ¿Un glo... qué?
2ª Actividad: Comparando glosarios
3ª Actividad: Leyendo textos técnicos

1: ¿Qué son los 
glosarios?

Actividad de negociación: Nos ponemos de acuerdo

ACTIVIDADESSECUENCIAS
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Activity 14. Planning the presentation.
Activity 15. Analysing data.
Activity 16. Making the draft.
Activity 17. A presentation using Power Point.
Activity 18. How to perform your talk.
Activity 19. Rehearsing.
Activity 20. Last production and evaluation.

Sequence 4. Last 
production, a 
presentation

Activity 11. Comparing similarities.
Activity 12. Contrasting differences.
Activity 13. Comparing and contrasting.

Sequence 3. 
Comparing and 
contrasting

Activity 6. Listening to the experts.
Activity 7. Oral explicative texts.
Activity 8. Preparing the short talk.
Activity 9. How to read in loud voice.
Activity 10. Speaking in public.

Sequence 2. How to 
transmit information 
orally

Activity 1. Exploiting the glossary.
Activity 2. How to define.
Activity 3. The poster.
Activity 4. From the poster to the oral presentation.
Activity 5. Comparing English, Basque and Spanish technical 
terms.

Sequence 1. The 
glossary and the 
poster

Activity 0. Negotiation.
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Makinak. Nola funtzionatzen
dute?

Ikertzaileak
gara

LH. 2. zikloa

¿Qué voy a ser de mayor?
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21. Kontuan edukitzeko
22. Zirriborroak zuzentzeko laguntza daukagu
23. Eta amaitzeko…..

4. Makinaren instrukzio 
testua idazten

9. Testu generoa ezagutzen
10. Nolakoak dira instrukzio testuak?
11. Gogoan izan!
12. zein bere lekuan
13. Sarrerako ideiak batzen
14 Non ote daude osagaiak?
15. Hau nahastea!
16. Antolatzaileak desberdintzen
17 Adi ibil hadi!
18. Moduak eta ekintzak adierazten
19. Ezazu/itzazu
20. Maliko autoa 

3. Testua ezagutzen 

7. Zer ikasi duzue makinei buruz?
8. Eman iezadazu helduleku bat eta mundua mugituko dut2. Makina sinpleak

1. Nolakoak dira makinak?
2. Zer da palanka?
3. Zer da plano inklinatua?
4. Zer dira gurpila, txirrika edo polea eta torlojua?
5.- Ezetz igarri!!
6.- Informazioa elkar trukatzen.

1. Informazio bila

Makinak , zertarako?
Ados jartzen0. Proiektua irudikatzen

JARDUERAKLAN SEKUENTZIAK
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15. Recordando lo hecho hasta ahora para 
hacer el borrador. 
16. Corregimos los borradores. 
17. Antes de exponer el informe en casa 
18. y para terminar…

3: ESCRIBIMOS NUESTRO INFORME 

8. Comparamos los textos 
9. Reconocemos el informe. 
10. Las partes del informe 
11. ¿Cómo organizamos las ideas? 
12. ¿Cómo expresamos una cantidad? 
13. El rincón de las palabras 
14. El principio y el final 

2: ¿COMÓ ES UN INFORME? 

1. ¿Cómo se clasifican los oficios? 
2. ¿Qué es una encuesta? 
3. Preparamos el cuestionario. 
4. ¿Cómo hacemos el cuestionario? 
5. Recogemos los datos para el informe. 
6. Si queremos saber más sobre el sector 
industrial en Euskadi. 
7. Vamos a jugar a ser…

1: BUSCAMOS INFORMACIÓN 

¿Qué te gustaría ser de mayor? 
¿Qué vamos a hacer? 

0: ¿QUÉ VAMOS A HACER? 

ACTIVIDADES SECUENCIAS 
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NOLAKO BALIABIDEAK  DITUGU LAN 
HONI EKITEKO?

Programazio bateraturako proposamen bat

HTB programako 
Sekuentziazio Markoa
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Sekuentziaziorako Markoaren Ezaugarriak

Testu-tipo, testu–genero eta erabilpen 
eremuak kontuan harturik egindako 
sekuentziazio markoa da.
Ikasleek askotariko testuak, ahozkoak eta 
idatzizkoak, ulertu eta ekoitzi egin behar 
dituzte. 
Azken ekoizpen guztiek komunikazio-xede 
esplizitu  eta erreala dute. 
Erabilera bultzatzea eta hizkuntzaren 
erabilera hobetzea da azken xedea.
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Facilities
request

Advertisem
ent

Linguistic
biography

Song

Self-
presentation

INGLESA

TxostenaMemoriaAzalpen-
Argudio-
testua

Instituzioekiko
harremanak

Atzera begira 

ArtikuluaAhozko
eztabaida

Argudio-
testua

Gizarteko 
Komunik./ 
Pertsonen 
arteko
harremanak

Eta zuk zer 
diozu? 

Ahozko
azalpena

Informazio 
panela 

Azalpen 
testua

Ikasteko
hizkuntza

Hiztunak eta 
hizkuntzak

Ipuin-
liburua

Kontu-
Kontaketa
saioa 

Narrazio-
testua

Hizkuntza 
literaturan

Kontu-kontari

Horma-
irudia

Gelako
albuma

Deskribapen-
testua

Pertsonen 
arteko 
harremanak

Ikastetxea eta
ikaskideak 
ezagutzen 

GAZTELANIAEUSKERA

AZKEN  EKOIZPENAKTESTU
TIPOA

EREMUAIZENBURUA 

1 .DBH
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NOLAKO BALIABIDEAK  DITUGU LAN HONI 
EKITEKO?

Nork lagunduko digu? 

Programaren egiturak (Arduraduna, hizkuntza 
arloetako aholkularitzak …) 

HTB Programari atxikiriko Berritzeguneetako 
aholkulariek.

HTB programak sortutako unitate didaktikoek.

...
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GOMENDIOAK.  Dekalogoa

1. Abiapuntua beharrizana ikustea da.
2. Hausnarketa teorikoa eta metodologiaren gaineko  

birplanteamendua egin behar dira. 
3. Programazio oso bat egitea ez da abiapuntua.
4. Eduki solteak banatzea ez da programazio bateratua egitea.
5. Aldaketa partzialak garrantzi handikoak dira. Dena batera 

eta aldi berean aldatzea ezinezkoa da. 
6. Ardatza testuen aniztasuna da. Askotariko testu-tipoak eta 

testu-generoak ulertu eta ekoitzi behar dituzte ikasleek. 
7. Metodologia jakin bat eskatzen du, erabilera bultzatzeko. 
8. Ebaluaziorako irizpideak eta adierazleak adostea oso 

garrantzitsua da.
9. Ikasleek aldaketaren berri izan behar dute. 
10. Hizkuntza irakasgaien/ arloen arteko mugak hautsi egin 

behar dira. Hizkuntza denon lanabesa da.

Modu asko daude programazio bateratura iristeko: 
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Ikastetxe bakoitzak bere 
planteamendua egin dezake. 
Elkarrekin egiten dena
eraginkorragoa izango da, 
banan-banan egiten dena
baino.


