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ARLOAREN GUTXIENEKO HELBURUAK.
•
•
•
•
•
•

Literatur testuak esanahiaz jabetuz irakurtzea eta interpretatzea literatura irakurtzen ikasteko,
norberaren esperientziari zentzua emateko, mundua ulertzeko eta sentsibilitate estetikoa garatzeko
Irakurketaren bitartez mundu osoko literatura osatzen duten mugimendu estetikoetako generoen
eta idazlan eta egile garrantzitsuenen ezaugarriak ezagutzea
Literaturaren eta bestelako arte-adierazpenen arteko harremanak aztertzea, adierazmolde horien
arteko antzekotasun-desberdintsunak ikusteko
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta bibliografia iturriak modu kritiko, autonomo
eta eraginkorrean erabiltzea, literatura-gaiei buruzko informazioa lortu, interpretatu eta aztertzeko
Ahozko nahiz idatzizko saioak prestatzea eta berauek elkarrekin modu kritikoan berrikustea,
komunikagarritasuna hobetzeko eta areagotzeko
Literatur testuak kritikoki balioestea, hauek errealitatea ulertzen laguntzeko emariak direla
konturatzeko

EDUKIEN DENBORALIZAZIOA

2
1. ebaluazioa

Antzinarotik

Aro

Modernora:

2. ebaluazioa
Garaikidea (XIX. mendea)

Aro

6.Erromantizismoa:
kontzientzia historikoa eta
zientziaren zentzu berria
7. Poesia erromantikoa
8. XIX. mendeko bigarren
erdia: narratiba erromantikotik errealismora Europan
9. Poetikaren modernitatea: Baudelaire-tik
sinbolismora
10. Europako antzerkiaren
berrikuntza

1. Tragedia grekoa
2. Errenazimentua eta
Klasizismoa: testuinguru
orokorra. Munduko
aldaketak eta gizakiari
buruzko ikuspegi berria
3. Maitasunaren lirika:
trobalarien olerkiak eta
Dolce Stil Nuovo.
Petrarkaren Kantutegiak
ekarritako berrikuntza.
4. Prosazko narrazioa:
Boccaccio.
5. Europako antzerki
klasikoa. Ingalaterrako
isabeldar antzerkia.

Irakurgai luzeak:
•
•

Hamlet (Shakespeare)
Kontakizunak(E.A.Poe)

3. ebaluazioa
Aro Garaikidea (XX. mendea)

Irakurgai luzeak:
•
•

Madame Bovary(Flaubert)
Metamorfosia (F. Kafka)

11. XIX. mendeko
pentsamenduaren krisia eta mende amaierako kultura
12. Elaberriak idazteko
bide berri baten sendotzea. Narrazio
teknika berriak,
existentzialismoa,
errealismoaren forma
berriak.
13. Europako abangoardiak.
Surrealismoa. Poesia
puruaren bilaketa.
14. AEBko literatura
handiaren gailurra.
Belaunaldi galdua
15. Hispanoamerikako
literatura. Poesia
soziala eta errealismo
magikoa.
Irakurgai luzeak:
•
•

Farorantz
(V. Woolf)
20
poemas...(Pablo
Neruda)
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METODOLOGIA

ARLO TEORIKO-PRAKTIKOA
o Kurtsoaren hasieran, irakasleak teoriazko apunteak eta literatur testuak banatuko dizkie
ikasleei, klasean lantzeko
o Ikasleek unean-uneko gaiaren inguruko galdera sorta batzuk beteko dituzte, eskolan
esandakoa eta apunteetan jasotakoa aintzat harturik; horretarako koaderno bat erabiliko
dute, irakasleak aldian-aldian begiratu, zuzendu eta kalifikatuko duena.
ARLO PRAKTIKOA: IRUZKINA
o Ebaluazio bakoitzean irakurri beharreko bi literatur lan osoen iruzkin osoa, ahoz nahiz
idatziz
BALIABIDEAK

•

•

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK
o Zenbait film, dokumental eta musika pieza (zatiak, pasarteak) erabilko dira obra edota
garai batzuk ilustratzeko
BALIABIDE IDATZIAK
o Irakasleak prestaturiko materialak: iruzkinerako gidak, testu aukeratuak, bestelako
apunteak, intertestualitateko materialak

TESTU LIBURUA: -Irakasleok prestaturiko apunteak
-Kontakizunak (E.Allan Poe)

ARGITALETXEA: - Elkar

5
EBALUAZIOA: TRESNAK, EBALUAZIO ETA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK
Azterketak:
•
Txosten idatziak edo ahoz aurkeztuak: irakasleak emandako galderen erantzunak, koadernoan
•
Testu zati baten iruzkina, idatziz
Kalifikazioa:
•
4 PUNTU: Programazioko gaiei buruzko galderak, materialak erabiliz, gehienbat klasean egitekoak
eta koadernoan jasoak (inoiz 3 PUNTU izan daiteke koadernoa, eta 1 PUNTU ahozko aurkezpena)
•
5 PUNTU Testu zati baten inguruko azterketa, selektibitateko tankerakoa, materialik erabili gabe
• 1 PUNTU: Jarrera orokorra (euskara, parte hartzea, aditasuna, asistentzia, puntualitatea,
errespetua, agindutako lanak garaiz egitea)
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BERRESKURAPEN SISTEMA
Galdetegien berreskurapena: koadernoa beterik eduki ezean edo txarto eginda, epe baten
barruan lana etxean berregitea, irakasleak bideratuta, oker egindakoak zuzenduz, ikaslearen
gaitasunen garapen egokia iritsi arte
Testu iruzkinaren berreskurapena:
o Liburua irakurri ez badu, epe bat eman irakur dezan eta beste azterketa bat ipini
o Liburua irakurri badu, lehen eta bigarren ebaluazioetan baldin bada, azterketa bera berriz
egiteko aukera edukiko du, irakaslearen zuzenketak aintzat hartuta; hirugarren
ebaluazioan oinarrizko gaitasunak garatu ez baditu, proba berezi bat jarriko zaio kurtsoa
gainditzeko moduan dagoen ala ez erabaki ahal izateko
Jarrerazko notaren berreskurapena: 2 puntu horiek ezin dira ebaluazio barruan berreskuratu;
ikasleak kurtsoan zehar hobetuz joan behar du eta kurtso amaierako proba berezia egin behar
badu, puntuazioaren zati bat (proportzionala) kurtso guztiko jarrerarena izango da
IKASTURTEA GAINDITZEKO GUTXIENEKO BALDINTZAK
Agindutako literatur lan guztiak irakurtzea
Kurtso guztian egin beharreko lan monografiko guztiak, galderak... koadernoan aurkeztea
Landutako gaitasun guztien gutxieneko garapena lortzea, irakatsi eta landutakoaren arabera
Azterketa guztien noten batezbestekoa %33tik gorakoa izatea, nahiz gainerakoa gainditu
Jarrerazko eduki minimoak bereganatzea: asistentzia, errespetua, euskara
Getxo, 2014ko irailaren 2an
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