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Justifikazioa 

Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika I irakasgaiak idatz-irakurketaren eta errealitateari buruzko 
galderak eragiten dizkie maisu- 

andereño izango direnei, bai eta irakurketak eskolan duen rolari buruzere, eta literaturarena 
bereziki, zientzia -korronte bakoitzak gai horren inguruan agertutako iritziak azterturik. 

Ikasleei, hainbat hezkuntza-testuingurutan, ikasgelako errealitatea itxuratzen duten esku-hartze 
proposamenak egoki 
baloratzeko eta esku-hartze proposamen gauzagarriak, esanguratsuak eta eraginkorrak taxutzeko 
irizpideak ematea da helburua, idatz-irakurketaren zein irakur-sustapenaren eremuan, eta hori dena 
hezkuntza-eremuko gizarte-elkarrekintzan oinarriturik. 
Irakasgai honetako jarduerak ikasleengan analisi, hausnarketa eta autoebaluaziorako gaitasunak 
garatzeko xedez taxutu dira, euren lanbide-zereginaren garapenean kritiko izaten eta analisi 
horretatik ondoriozta daitezkeen etengabeko prestakuntza - beharrak hautematen laguntzearren. 
Hizkuntzaren eta Literaturaren izaera berezia dela eta, ikasgai honetan ikasketa -modulu bi bereiztu dira, 
esparru biekin lotuta daudenak. 

 

Aurrebaldintzak 

Ez dago aurrebaldintzarik 

 

Gaitasunak 
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Gaitasun orokorrak 

 AHOZKO KOMUNIKAZIOA: Entzuleak erraz limurtzea eta atxikitzea, mezua eta bitartekoak 

egoeraren eta entzuleen ezaugarrietara egokituz. 

o Entzuleengan etikoki eragiten du. 

o Ideiak argitzeko adibideak, analogiak, metaforak eta beste baliabide batzuk erabiltzen 

ditu egoki. 

o Aurretiaz ezarritako egoeretara eta/edo taldeetara egokitzen du argumentazioa. 

o Entzuleen parte hartzea sustatzen du eta era konstruktiboan galdetzen du 

elkarrizketa lortzeko asmoz. 

o Mezuaren itxura egoeretara egokitzen du 

Berariazko gaitasunak 

 Ikaskuntza egoera egokiak diseinatu eta garatu ikasleak bere hasierako etapan hizkuntzaren 

kodeaz jabetu dadin, eta harengan literaturarekiko eta irakurketarekiko zaletasuna 

sustatzeko, pertsonak eta euren aniztasuna baloratuz. 

o Irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak diseinatzen ditu dibertsitate-

testuinguruetan, ikasgelan benetan dauden baldintzak eta zailtasunak kontuan 

hartuta. 

o Hausnarketa bultzatzen duten jarduerak antolatzen ditu, konpartitutako 

ikaskuntzarako beharrezkoak diren 

o elkarreraginak dinamizatuzeta ikerketa bultzatuz. 
o Lehen Hezkuntzako ikasleentzat erakargarri eta atseginak diren testu eta 

liburuak aukeratzen ditu. 

o Lehen Hezkuntzako ikasleengan irakurzaletasuna suspertzeko jarduerak diseinatzen ditu. 
o Aniztasuna ulertzeko eta baloratzeko talde-lana eta hausnarketa bideratzen duten 

jarduerak eragiten ditu. 

o Literatura eta irakurketaren gustua garatzeko eta kultura aberastasuna baloratzeko IKT 

baliabideak egoki aukeratu eta erabiltzen ditu. 

 Ebaluaketa planifikatu eta prozesua eta ikaskuntzak ebaluatu lortu nahi diren helburuekiko 

koherentziarekin, hala nola erabilitako irakas -estrategiak, emaitzetatik eratorritako 

hobekuntzak txertatuz. 

o Ebaluatu nahi denarekin koherenteki lotuta dagoen informazio zehatza eta 

adierazgarria biltzeko prozedurak eta tresnak aukeratzen ditu. 

o Sustapenari dagozkion ebaluaketa-irizpideak erabiltzen ditu (gozamen maila, sormen 

eta irudimen indizeak, enpatia, ...) 
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Edukiak 

Justifikazioan azaldu bezala, ikasgaia bi moduluk osatzen dute, Hizkuntzari eta Literaturari 
dagozkienak. 

1. Literatura Modulua (3 ECTS) 
 Literatura eta irakurketa eskolan. 
 Liburu eta testuen aukeraketa. 
 Irakurzaletasunaren sustapenerako oinarriak. 
 Irakur-sustapena: bideak  eta baliabideak. 

2. Hizkuntza Modulua (3 ECTS) 
 Lehen hezkuntzako Hizkuntza eta Literatura arloko curriculuma. 
 Idatzizko lenguaiaren ikas-irakaskuntza: 

o oinarri psikokognitiboak 
o etapak 

 Idatzizko lenguaiaren irakaskuntzarako eskuhartze ereduak 
o eredu globalak 
o erdu konstruktibistak 

 

Ikas-irakaskuntza estrategiak 

Testuinguruan jartzen laguntzeko jarduerak: aurre-ezagutzak neurtzeko elkarrekintzazko ereduen 

bitartez; ahozko eta idatzizko produkzioen erabilera diagnostikoa, eta ikaskuntza -helburuen eta 

unitate didaktikoaren garapenaren negoziazioa. 

Hausnarketarako jarduerak: zalantza eginezeta behaketa sistem atikoazlanduko da alderdi hori, 

kasuen azterketan, portafolioaren erabileran eta ikaskuntza bikarioan (modelatuan) oinarriturik. 

Kontzeptualizatzeko jarduerak: irakaslearen azalpenak, gida-testuen irakurketa, kasu-azterketa, 

ariketa eta problemen ebazpena eta ondorengo hausnarketa eta teorizazioa. 

Zuzeneko saiakuntzarako jarduera praktikoak: proiektu eta zeregin konplexuak gauzatzeko 

ikaskuntza, portafolioa 

 

Ebaluazioa 

GAITASUN OROKORRA: %15 / BERARIAZKO GAITASUNA:%85 

Literatura Modulua: 
 Testu eta liburuen azterketa eta iruzkina. 
 Proposamen didaktikoen azterketa. 
 Irakurketa praktikak gelan. 
 Jarduera baten diseinua. 

Hizkuntza Modulua: 
 Ikasleen mostra desberdinen analisia eta horren ahozko esposaketa 
 Argitaratuta dauden Proposamen didaktikoen azterketa. 
 Gelan idatz-irakurmenaren sarrera lantzeko proposamen baten aurkezpena 
 Bai ahozko, bai idatzizko frogak eta aurkezpenak 
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