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1. SARRERA
1.1.

TESTUINGURUA

Iturzaeta Herri Eskola Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxea da, D eredukoa, publikoa eta
doakoa. Gipuzkoa kostaldeko herri txiki batean kokatuta dago; Getarian, hain zuzen ere. Haur Hezkuntza eta
Lehen Hezkuntzako etapak eskaintzen dituen eskola txiki samar bat dela esan genezake; 239 ikasle eta 25 irakasle
elkartzen dituen gunea.
Herri arrantzale eta euskalduna da Getaria. Halere, eleaniztasunaren presentzia handitzen ari da, gero eta
gehiago baitira etxean euskara ez den beste hizkuntza batean komunikatzen diren familiak. Horrela ba, esan
genezake, hizkuntza desberdinekin hartu-emanetan dauden ikasleek eta familiek osatzen dutela gure hezkuntzakomunitatea.
Azken ebaluazio diagnostikoaren arabera, gure ikastetxeko ISEK-a -0,41ekoa da; baxua beraz. Horrez gain,
irakurriaren ulermenari dagokionez, gehiengoa maila ertainean dagoela ikus genezake.
Hori guztia kontuan hartuta, zentroko irakurketa plana diseinatu dugu 2019-2022 ikasturteetan zehar
jarraitzeko asmoz. Horren bitartez, ikasleen irakurtzeko trebetasuna eta horrekin batera hizkuntza konpetentzia
garatzea dugu xede, bizitzari aurre egiteko oinarrizko ezagutzak izan ditzaten.

1.2.

IKASTETXEAREN IBILBIDEA, IRAKURKETAREKIN LOTUTAKO PROIEKTUETAN

Gure ikastetxeak lan handia egina du irakurketa konpetentziaren inguruan. Urte askotan zehar gure ikasleen
irakurketa prozesua eta garapena asko eta gertutik zaindu izan ditugu.
Irakurketa beti izan da garrantzi handiko konpetentzia gure ikastetxean garatzen dugun hezkuntza prozesuan,
beti izan du leku propio eta berezia Ikastetxeko Curriculum Proiektuan eta gure ikas-irakats jarduneko ordutegian.
Irakasle eta hezitzaileon formazioa sarri konpetentzia horren inguruan bideratu da. Horrela, bikoteka
irakurtzen, irakurketa partekatua, irakurlagun, tertulia literarioak, norbanako irakurketa, e.a. programen inguruan
formazioa jaso izan dugu eta ondoren, praktikan jarri ditugu. Beti ari gara irakurketaren inguruan eguneratu
nahian, garapen sekuentziazioa ongi defini nahian eta gure ikasleen eta hezkuntza prozesuaren maila hobetu
nahian.
Formazioarekin batera, bestalde, asko dira irakurketaren inguruko ekintza osagarriak gure ikastetxean:
Liburuaren eguna dela-eta, egun hori barne hartzen duen astean, honako jarduerak prestatzen dira
geletan beste taldeei aurkezteko: txisteak, antzerkiak, asmakizunak, ipuin kontaketak…
Irakurzaletasuna sustatzeari begira eta ikasleak literaturara gerturatze aldera, idazleak eskolara ekarri
izan ditugu eta beraiekin tertuliak egin.
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Lehen Zikloko ikasleak herriko liburutegira joaten dira hilean behin.
Gurasoak gonbidatzen dira gelara beste hizkuntza batzuetan ipuinak kontatzera.
Geletan eta eskola liburutegietan dauden liburuak irakurtzeko tartea hartzen dugu astero.
LH4. mailatik LH6. mailara Artzape aldizkarian idazten dute ikasleek. Aldizkarian argitaratutakoa
irakurtzen da ondoren geletan.
…
Ikastetxeko eta geletako liburutegiak ditugu ikasleek informazioa lortzeko, materialak kontsultatzeko eta
irakurketa suspertzeko baliabide gisa. Esan beharra dago ikastetxeko bi liburutegiak (Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzakoa) txukuntzeko konpromisoa hartu dugula 2018-2019 ikasturtean; izan ere, ikasleentzat gune
erakargarriagoa sortu nahi izan dugu eta benetan erabiliko dituzten baliabideak utzi dizkiegu eskuragarri.
Txukunketa horrek hurrengo ikasturteetan jarraipena izango du.
Hainbat urtetatik hona, hainbat dokumentu landuta, proposamen ugari jaso eta planifikatu ditugu ikasleen
irakurtzeko gaitasuna bultzatzeko arloen eta eremuen eskutik.
Covid 19aren egoera dela eta, hasiera batean irakurketaren inguruan proposatutako zenbait ekintza osagarri
egokitu egingo dira 2020-21 ikasturtean zehar.
Haur Hezkuntzan
Haur Hezkuntzaren oinarrizko curriculumari jarraiki, ikasgelan irakurketa eta idazketa modu adierazkor eta
funtzionalean erabiltzen dugu, haurrak, hezitzaileen laguntzarekin ,idazteko sistemaren ezaugarri eta arau batzuk
ikasten hasteko.
Bestalde, gure ikasleak idatzizko hizkuntzara hurbiltzen ditugu, komunikatzeko, informatzeko eta gozatzeko
bitarteko izan dakien; testu idatzien ondoan dauden irudien eta testuaren arteko loturak egiteko; idatziak eta
adierazpen grafikoari dagozkion bestelako adierazpen-formak (marrazkiak, irudiak, zenbakiak, etab.) bereizteko;
testu irakurgarriak egiteko interesa izateko; gero eta autonomia handiagoz erabiltzeko hizkuntza idatziaren
euskarri askotarikoak, hala nola, liburuak aldizkariak egunkariak, ordenagailuak, kartelak eta etiketak; liburutegia
erabiltzen hasteko eta hura informatzeko, ikasteko, entretenitzeko eta gozatzeko baliabidea dela balioesteko eta
literatura-testu errazak, tradizionalak eta garaikoak entzuteko, ulertzeko eta errezitatzeko gozatzeko eta ikasteko.
Lehen Hezkuntzan
Lehen Hezkuntzan gure hezkuntza prozesuaren bidez landu nahi izan ditugu hizkuntzaren zenbait erabileraeremutan sortutako idatzizko testuen ulermena eta interpretazioa, zenbait motatako komunikazio-egoerei aurre
egiteko.
Hainbat generotako literatura-testuak irakurtzen eta entzuten dituzte gure ikasleek, hala, literaturaz gozatzen
ikasteko, horrek sentsibilitate estetikoan aurrera egiteko, norberaren hizkuntza-ondarea aberasteko eta
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identitate kulturala eraikitzeko aukera ematen duen aldetik.
Gero eta gehiago, eskolako eta norbera bizi den inguruneko hizkuntza-aniztasuna aintzat hartzen dugu,
aniztasun horrekiko jarrera positiboa barneratzeko, eta hizkuntzak komunikaziorako baliabide eraginkortzat eta
kultura-ondaretzat hartzeko, eta, portaera linguistiko enpatikoak garatzeko.
Azken urteetan, berriz, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gero eta autonomia handiagoz
erabiltzeko hezkuntza-prozesuan murgildurik gabiltza, ikasleak konpetenteak izan daitezen informazioa lortzeko,
elkarrekin komunikatzeko eta kooperatzeko.
Irakurketaren inguruan sustatzen dugun garapenaren dimentsioak honako hauek lirateke:
-

Irakurketara hurbilketa: kontzientzia fonologikoa, silabikoa, hitzen kontzientzia, e.a.

-

Irakurtzen ikastea, gure ikasle guztiek irakurketa teknika ona eskura dezaten,

-

Irakurritakoaren ulermena,

-

Irakurketaren helburu ezberdinak; eta era berezian, ikasteko irakurtzea.

Ebaluazio diagnostikoaren emaitzen azterketa egin ondoren, erabaki genuen hobekuntza-planean ekintza
honi ematea lehentasuna:
o

Arlo eta gai guztien programazioan, gai horietako bakoitzeko testu espezifikoen ulermen- gaitasunari

bultzada ematea, ikasketarako oinarrizkoa delako.
Ekintza horren bitartez, honako jarduera hauek bultzatuko dira:
o

Testu

desberdinak

(mota, erabilera-eremu eta

euskarritan)

irakurtzea,

irakurketa bakoitzari helburu desberdina emanda.
o

Gelan erabiltzen diren informazio-iturriak dibertsifikatzea, irakurketa kritikoari bidea errazteko.

o

Irakurketa-ulermena lantzeko protokolo bat erabiltzea.

o

Ulermenarekin lotutako adierazleak ere ebaluazioan sartzea.

o

Irakurritakoa

ulertzeko

gaitasuna

handitzeko

jarduerak

proposatzea,

hizkuntzen tratamendu integratuan oinarritutako planteamenduaren bitartez.
o

Hainbat hizkuntzatan eta hizkera-erregistrotan idatzitako testuak ulertzeko premiaren inguruko

jarrera bultzatzea, batez ere, gizartean leku txikiena daukan hizkuntzan sortutako testuak.

2017-2018 epean hasi zen gure zentroa aurreneko pausuak egiten Hizkuntza Proiektua prestatzen hasteko.
Hainbat saio landu genituen irakurketari buruz elkarrekin hausnarketan jarduteko. Hona hemen emaitzak:
o

Lehen mailetan banakako lan handia egin behar da ikasle guztiek irakurketa-maila ona izan dezaten.

o

Hasierako mailan irakurketa indartuko da eta antzematen diren zailtasunak lehenbailehen artatu eta
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hobekuntza bidean jartzeko prozesu sistematikoak jarriko dira martxan.
o

Lehen zikloa amaitzerako (3. mailarako), ikasle guztiek irakurketa maila onaren jabe izatea helburu

nagusienetakoa izan behar du gure ikastetxean.
o

Ikasleek egunero irakurri behar dute ikastetxean.

o

Norbanako irakurketa ikasmaila guztietan landu behar da.

o

Arlo guztietan bultzatuko da irakurketa, komunikazio tresna gisa eta Lehen Hezkuntzako goiko

mailetan ikasteko tresna izateko.
o

Horrez gain, irakurtzeko ohitura sendotu behar dugu, hizkuntza guztietan. Horretarako, irakurketa

libreak/ liburutegiaren inguruko irakurketak ikasmaila guztietako ordutegietan lekua izan behar du
o

Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko arlo guztietan

sartu behar da irakurtzeko ulermenaren

garapenaren ebaluazioa egiteko irizpide bat behintzat.
o

Irakurketaren inguruko helburuak izango dira arlo guztietako programazio didaktikoetan.

o

Arlo guztietan erreparatuko zaio irakurtzeko prozesuari, eta horretarako:
•

Irakurri aurretik irakurketaren asmoaren araberako ekintza jakinak landuko dira.

• Irakurritako testuak ulertzen laguntzeko propio prestatutako ekintzak landuko dira.
• Dena delako testuak irakurtzeak helburu jakina duela erakutsiko dugu (lan bat prestatzeko
informazioa hautatu, hipotesiak egiaztatu, eduki gehiago bildu...).
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2. DIAGNOSIA
2.1.

IRAKURKETAREN INGURUKO INDARRAK ETA AHULEZIAK

Zentroaren ibilbidea eta aurretik hartutako erabakiak aztertu ondoren, irakurketaren inguruko jarduera
didaktikoen autodiagnostikoa egin dugu, horiek zenbateraino garatu diren jakiteko. Horrez gain, ikastetxearen
egoeraren inguruko informazioa pilatu eta horren inguruko hausnarketa egin dugu alderdi positibo eta negatiboak

Irakurtzen ikasi
Ikasteko irakurri
Irakurtzeko ohitura

Barne faktoreak

zeintzuk diren jakiteko.
ALDE ONAK
-Irakurketa arlo guztietan landu behar dela adostu
da, eta ondorioz, ikasmailako arlo guztietako
programazio didaktikoetan barneratuko da.
-Irakurketarako uneak planifikatuta daude
ikasmailetako ordutegietan.
-Bigarren ziklotik aurrera, hizkuntza bakoitzean,
gutxienez liburutegiko hiru liburu irakurtzen dira.
-Irakurketa indartzeko programa espezifikoak
ditugu.
-Ikasleen adinaren arabera ditugu sailkatuta
liburuak.
-Haur Hezkuntzako hezitzaileak eta Lehen
Hezkuntzako irakasleak dira ikasleen irakurketaereduak: sarri eta sistematikoki irakurtzen diete.
-Sarri erabiltzen da liburutegia, irakasleek
lagunduta,
ikasleek
irakurtzeko
ohitura
hartzearren.
-Ikasteko irakurketaren inguruko plangintza egina
dugu eta praktikan jartzen dugu.
-Tarteka erabiltzen dugu liburutegia, ikasteko
ekintza ez- sistematizatuetarako.
-Etxekoak etortzen dira sistematikoki ipuinak edo
testuak irakurtzera.
-Plazerezko irakurketari lekua egiten diogu.
-Egunero irakurtzeari garrantzia ematen
diogu.
-Irakurketa gunea eta unea ongi zaintzeko
arauak zehaztuta ditugu.
-Irakurketa-idazketa prozesua
sistematizatzeko eta jarraipena egiteko
zehaztapenak eginda ditugu maila
bakoitzerako (ikusi eranskinak).

ALDE TXARRAK
-Irakurketa irakasteko metodoa ez dugu
finkatua.
-Irakurketa-idazketa nola landu jakiteko
irizpideak ez dira adostu.
-Irakurketaren inguruko orientabideak etxekoei
eskaintzeko ikasmaila guztietan berrikusi behar
dira.
-Etxekoentzat
irakurketaren
inguruko
orientabideak mailakatzea falta da.
-Ikastetxeko blogetan, ziklo bakoitzerako
hizkuntza desberdinetako liburu/irakurgai
gomendagarriak jasotzea falta da.
-Ikasleek ez dute aukerarik eskolako
komunikabideetan irakurketarako liburuen
inguruan iritziak emateko eta gomendatzeko.
-Ez dugu planteatu hizkuntza- materiak
(irakurketari begira) koordinatuta ikasteko
modurik.

2.2.

Irakurtzen ikasi
Ikasteko irakurri
Irakurtzeko ohitura

Kanpo faktoreak
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-Udal-liburutegiarekin kontaktuan jarri gara, eta
ikastetxearekin batera jarduteko prest agertu
dira:
-Lehen mailakoek ikasturtearen
hasieran udal- liburutegia eta barne
funtzionamendua ezagutzeko bisita
egiten dute.
-Lehen mailan, ikasle guztiei
eskolako eta herriko liburutegiko
karneta egiten zaie.
-Lehen eta bigarren mailetako
ikasleak hilean behin herriko
liburutegira joaten dira.

JARDUN-ARDATZAK

Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta eta ikastetxearen behar nagusiak zein diren hauteman ondoren,
pentsatu dugu garrantzitsua dela honako hiru jardun-ardatz edo lan-ildo hauekin lotutako ekintzak lantzea:

1. “Irakurtzen ikasi”
2. “Irakurtzeko ohitura”
3. “Ikasteko irakurri”;

1.- Irakurketaren garrantzia halakoa izanik, lehenik eta behin, “Irakurtzen ikasteko” teknika eta ekintzetan
zentratuko gara. Gure ikasle guztiek irakurketa-maila ahalik eta onena izan dezaten plangintza egokiena prestatu
eta praktikan jarri nahi dugu. Lehen zikloko helburu orokorren artean, helburu nagusienetakoa dugu. Lan
horretan, emaitza onak ematen dizkiguten jarduerak identifikatuak ditugu eta beraiekin jarraituko dugu. Bestalde,
gure hezkuntza eskaintzaren eskutik ahalik eta emaitza onenak lortu nahian, beste programa, jarduera eta
plangintza berri batzuen aldeko apustua egingo dugu.
Prozesu honetan garbi dugu gure ikasleen artean aniztasun handia dugula. Gure ikasleek duten irakurketamaila ikasleek duten gaitasun maila bezain anitza da. Hori dela eta, garbi dugu guztiekin une berean ezin dugula
jarduera berdina egin eta material bera erabili. “Irakurtzen ikasteko” dimentsio honetan, ikasleekiko helburu
hirukoitza dugu:
1. Ikasle bakoitzari erantzungo dion irakurketa garapen partikularra eta propioa eskaintzea,
2. ikasle bakoitza bere irakurketa prozesuaren protagonista egitea eta
3. ikasle bakoitzak ahalik eta irakurketa maila onena eskuratzeko aukera eskaintzea. Honetarako,
3.1.- Ikastetxeak aukeratzea irakurketa metodo eraginkorrena.
3.2.- Irakurketa prozesu berezietan, aukera metodologiko desberdinak eskaintzea.
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3.3.-Irakurketa sendotzeko programa espezifikoak lantzea: bikoteka irakurtzen, irakurlagun
programa,…
3.4.- Sistematikoki bakarkako irakurketa prozesuak lantzeko plangintza gauzatzea.
3-5-Irakurketa

prozesuak

indartzeko,

zuzentzeko

eta

bideratzeko

orientabide-

plana prestatzea.

2.-“Irakurtzeko ohitura” ren inguruan garbi dugu Eskolan egin behar dugula bere alde. Horretarako irakurketa
libreari eta Eskola liburutegian egindako irakurketari ordutegietan denbora eta lekua eskaintzen jarraituko dugu.
Ikasmaila guztietan, hizkuntza guztietan, hizkuntzetako ordutegietan, irakurketarekiko une espezifikoak izango
ditugu:
o

irakurketa teknika taldean eta bakarka lantzeko unea;

o

irakurketa librea lantzeko unea;

o

irakurtzeko jarrera eta ohitura onak sustatuz,

o

irakurtzen jarriz,

o

irakurketa baloratuz, eta

o

irakurketaz gozatzeko aukerak eskainiz.

Bestalde, jarraituko dugu:


liburu berriak erosten,



liburuak gomendatzen,



euskal literaturako liburu onenak barneratzen,



literatura unibertsaleko liburu onenak lantzen eta barneratzen,



liburuak ez ezik, aldizkariak, egunkariak eta komikiak barneratzen,



irakurketa partekatuz,



irakurtzeko testuingurua (espazioa, materialak) zainduz.

“Ikasteko irakurri” ardatzari eskainiko diogu arreta berezia, eta horretatik abiatuta landuko dira ekintza
nagusiak Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan. Eskolaren funtsezko helburuarekin lotuta dago ardatz hau,
ikastearekin alegia; irakasleak elkarren artean kohesionatzen laguntzen du, hortaz. Gainera, ardatz horri ere
emango zaio lehentasuna hobekuntza-planean nahiz Hizkuntza Proiektuan. Garbi dugu, diziplinarteko
konpetentziek eta beraiekin hertsiki loturiko arloek ere kontuan izan behar dutela ardatz hori, eta lekua egin behar
diotela bai programazioan, eta baita ordutegian ere.
Irakurketa Plana prestatzeko lanak parez pare joan behar du plana praktikan jartzeko lanarekin, horregatik,
erabaki dugu plan horrek taxutuko duela ikastetxearen lana 2019- 2022 bitarteko epean; hiru ikasturtetan zehar,
alegia. Hala, aurreneko urtean hartuko diren erabakiak sendotu egingo dira hurrengo urteetan.
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3. HELBURUAK
Planaren funtsezko helburua da ikasleen irakurtzeko gaitasuna hobetzea, eta ikusaraztea irakurtzea gozatzeko ere badela.
Esandako jardun-ardatz horietako bakoitzaren inguruan, diagnostikoa gogoan hartuta, honako helburu espezifikoak adostu ditugu datozen hiru
urteetarako:

1. IKASTEKO IRAKURRI:


Akordioak adostu irakasle guztien artean, hainbat testu informatiboren irakurketa koherentziaz lantzeko ikasgelan (2020-2022).



Eskolako liburutegi-mediateka ondo erabili, informazioa bilatu, hautatu eta kudeatzeko leku egokiena denez, bai informazio
digitalaren kasuan bai analogikoaren kasuan (2021-2022).



Ikasgeletako eta liburutegi-mediatekako kontsulta-materialak egokitu, web- baliabideen garrantzia aintzat hartuta (2021-2022).



Ikasteko irakurketa estrategiak landu hizkuntzako arloetan, hizkuntza trataeraren eskutik eta aplikatu hizkuntzakoak ez diren
arloetan (2019- 2022).

2. IRAKURTZEKO OHITURA:


Familiei orientazioa eman, ikasleei irakurtzeko ohitura hartzen laguntzeko moduan izan daitezen (2020-2021).



Eskolaren inguruak eskaintzen dituen aukerak baliatu, edonolako testuak irakurtzeko bultzada emateko, batez ere, inguruko
hizkuntzetan idatzitako testu literarioak irakurtzeko (2019-2020).



Astean zehar, hizkuntza guztietan, irakurketa librea edo liburutegiaren inguruko irakurketa lantzeko une espezifikoak planifikatzea
(2019-2022).
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3. IRAKURTZEN IKASI:
 Ikasleen kontzientzia fonologikoa hobetzea (2019-2021).
 Irakurtzeko eta idazteko jardueretan parte hartzea eta haiekiko interesa suspertzea (2019-2022).
 Ikastetxean irakurketa teknika-maila onaren definizioa adostea eta zehaztea (2020-2021).
 Ikasleek ikastetxean adostutako teknika-maila ona eskuratzea (2019-2021).
 Irakurketa indartzeko programa espezifikoak sistematikoki lantzea (2019- 2022).
 Irakurketa plangintza hezkuntza komunitatearen esku jartzea (2021-2022).
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4. EKINTZAK
Hainbat ekintza prestatu ditugu helburu horietako bakoitza lantzeko. Hemen dituzue zehaztuta Planaren lehen eta bigarren ikasturteetarako (2019-2021)
programatu ditugun ekintzak. 2021-2022 ikasturteko programa aurrerago txertatuko dugu, ekainean egindako ebaluazioa kontuan izanda. Kasu bakoitzean,
zehaztuta daukagu zein izango den arduraduna, zenbat iraungo duen, zer baliabide eta adierazle erabiliko diren jarraipena egiteko eta nola ebaluatuko diren.

4.1. EKINTZEN PROGRAMAZIOA (2019-2020 IKASTURTEA)

Jarduer
aardatza
1.
Ikasteko
irakurri

2.
Irakurtze
ko
ohitura

Helburua

Ekintza

1.1. Akordioak
adostu irakasle
guztien artean,
hainbat testuren
irakurketa
koherentzia lantzeko
ikasgelan.

1.1.1. Irakurtzeari buruz
elkarrekin hausnarketan
jarduteko 2 saio antolatu,
klaustro osoak parte
hartzeko.

2.1. Familiei
orientazioa eman,
ikasleei irakurtzeko
ohitura
hartzen laguntzeko
moduan izan
daitezen.

2.1.1. Familientzako
gomendio batzuk prestatu
eta helarazi guraso
bileretan.

Iraupena

Baliabideak

2019ko
urtarrilaotsaila.
Zentroko
Irakurketa
Planaren
koordinatzail
ea.
2019ko
iraila.
Tutoreak

Berritzeguneak
emandako artikuluak.
Ekintzaren erregistroorriak.

Berritzeguneko
aholkularitza.
Artikuluak

Adierazleak







Aurreikusitako saioetatik,
egin diren saioen %a.
Klaustro osotik, saioetan parte
hartu duten irakasleen
%a.

Gomendioen zerrenda.
Gomendioak familiari noiz
bidali zaizkien.
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3.
Irakurtzen
ikasi

2.2. Eskolaren
inguruak eskaintzen
dituen aukerak
baliatu, edonolako
testuak irakurtzeko
bultzada emateko,
batez ere, inguruko
hizkuntzetan
idatzitako testu
literarioak
irakurtzeko.
3.1. Ikasleen
kontzientzia
fonologikoa
hobetzea.

3.2.- Ikasleek
ikastetxean
adostutako teknikamaila ona
eskuratzea.

2.2.2.
Zentroaren
inguruan
(herriko
liburutegian, besteak beste)
Irakurketa
bultzatzeko antolatzen diren
ekintzak identifikatu eta
ekintzotan parte hartu.

2019ko
iraila 2020ko
ekaina.
Tutoreak
eta
hizkuntzairakasleak.

Ekintzen erregistroa.



3.1.1. Haur-hezkuntzako
ikasleei tarteka ebaluazioa
egitea, kontzientzia
fonologikoa zenbateraino
garatzen ari diren ikusteko.

2019ko
maiatza.
Haurhezkuntzak
o tutoreak.

Eguneroko
behaketa zuzena.
Ebaluazioen
erregistro-orriak.




Erregistro-orriak.
Ebaluazioa aplikatu zaien
ikasleen %a.

3.1.2. Proiektuetan eta
hizkuntza txokoaren
saioetan lehen
hezkuntzako ikasleekin
kontzientzia fonologikoa
lantzeko ekintzak ere
sartzea.
3.2.1. Irakurketa prozesua
lantzeko, bakarkako
irakurketak.
3.2.2. Bakarkako
irakurketa-frogak.
3.2.3. Irakurketa programa
desberdinen jarduerak

2019ko iraila
- 2020ko
ekaina. Lehen
hezkuntzako
tutoreak.

Eusko Jaurlaritzaren web
baliabideak. Erregistroorriak.
Ebaluazio-frogak.



Ekintza hauek zenbat
proiektutan sartu diren.
Kontzientzia fonologiko
egokia duten ikasleen
%a.

Ikasturte
osoa LHko
irakasleak

Irakurgaiak. Irakurketa
frogak Ikastetxean
irakurketa maila ona
definitzen duen
adierazleentxantiloia (mailakatua).












Ikasturtean zenbat
ekintzetan hartu den parte.

Jarraian irakurtzen du..
Sistematikoki irakurtzen
du.
Irakurtzen duena erraz
ulertzen zaio.
Entonazio egokiz
irakurtzen du.
Abiadura egokiz
irakurtzen du irakurtzen
duena berak ulertzeko
eta besteek ulertzeko

12

ITURZAETAKO IRAKURKETA PLANA

3.3.-Irakurtzeko
jardueretan
parte
hartzea eta haiekiko
interesa suspertzea.
.

3.3.1-Irakurtzeko egiten
diren proposamenak:
bakarka, gelaren aurrean,
…

Ikasturte
a
HHko
hezitzail
eak eta
LHko
irakasle
ak

Idatzizko hizkuntzaren
euskarriak (liburuak,
aldizkariak, egunkariak,
ordenagailuak, kartelak,
etab.),







3.4.Ikastetxean
irakurketa
teknikamaila
onaren
definizioa
adostea
eta zehaztea.

3.4.1.-Hizkuntza
konpetentziaren
irakurketaren
dimentsioarekiko
curriculuma irakurri,
aztertu eta hausnartu .
3.4.2. Ziklo bakoitzean
ebaluaziorako erabiltzen
ditugun irakur-tekniken
inguruko adierazleak bildu,
ikastetxean irakurketa- maila
onaren adierazle egokiak
direnak hautatu eta
sekuentziatu .

Ikasturte
osoa LHko
irakasleak

Hizkuntza
konpetentziaren
irakurketaren
dimentsioarekiko
curriculuma Ziklo
bakoitzean
ebaluaziorako
erabiltzen ditugun irakurtekniken inguruko
adierazleak



Ikasgelan irakurtzeko
egiten diren
proposamenetan parte
hartzen du eta horiekiko
interesik adierazten du.
Arian-arian, idatzizko
hizkuntzaren euskarriak
erabiltzen ditu (liburuak,
aldizkariak, egunkariak,
ordenagailuak, kartelak,
etab.), komunikatzeko,
informatzeko
eta gozatzeko.
Ikastetxean irakurketa
teknika- maila onaren
adierazleak adostu
ditugu ziklo bakoitzean.

.
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3.5.Irakurketa
indartzeko programa
espezifikoak
mailaz
maila
zehaztu,
irakurketa plangintza
diseinatzen
jarraitu
eta
sistematikoki
lantzea.

3.5.1.
Irakurketa
indartzeko
programak
martxan
jarri
ziklo
bakoitzera egokituta (ikusi
eranskina):

Ikasturte
osoa LHko
irakasleak.

3.5.2. Hizkuntza trataera
bateratuan
oinarrituz,
irakurketa programak era
osagarrian lantzea.

Programak.
Berritzeguneko
aholkulariak.
Ikasmaila
bakoitzean
hizkuntzako
programazioak.
ICPa
Curriculuma.



Ikastetxeko
komunikabideak.







Programa espezifikoetan
oinarritutako aukeraketa
egin dugu ikastetxean
eta martxan jarri ditugu..
Ikasmailei dagozkien
irakurketa dimentsioen
plangintzak
kohesionatzea.
Ikastetxeko irakurketa
plangintza zehaztea.

3.5.3. Ikasmailei
dagozkien irakurketa
dimentsioen plangintzak
kohesionatu.
3.6. Irakurketa
plangintza
hezkuntza
komunitatearen
esku jartzea.

3.6.1.- Ikastetxeko
irakurketa plangintza
hezkuntza
komunitatearen esku
jarri.

Ikasturte
osoa
LHko
irakasleak.

Ikastetxeko irakurketa
plangintza hezkuntza
komunitatearen esku
jartzea.
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4.2. EKINTZEN PROGRAMAZIOA (2020-2021 IKASTURTEA)
Jarduer
aardatza
1.
Ikasteko
irakurri

2.
Irakurtze
ko
ohitura

Helburua

Ekintza

1.1. Akordioak
adostu irakasle
guztien artean,
hainbat testuren
irakurketa
koherentzia lantzeko
ikasgelan.

1.1.1. Irakurtzeari buruz
elkarrekin hausnarketan
jarduteko 2 saio antolatu,
klaustro osoak parte
hartzeko.

2.1. Familiei
orientazioa emateko
eta ikasleei
irakurtzeko ohitura
hartzen laguntzeko
gomendioen
zerrenda bat
prestatu.
2.2.Ikasleegan
irakurzaletasuna
sustatzea.

2.1.1. Familientzako
gomendio batzuk eta
zerrenda prestatu eta
helarazi .
2.2.1. Irakurri dituzten
liburuen inguruan iritzia
emateko espazio bat
eskainiko zaie. ( Adb: padlet
bat eta ondoren horren
argazkia blogean
argitaratuko da).

Iraupena

Baliabideak

2020-2022
(Covid 19
egoerak
ahalbideratu
bezain
pronto).
Zentroko
Irakurketa
Planaren
koordinatzail
ea.
2020ko
abendu
a
Tutoreak

Berritzeguneak
emandako artikuluak.
Ekintzaren erregistroorriak.

2020-2022.

Berritzeguneko
aholkularitza.
Artikuluak
Galtzagorri
Elkartearen
formakuntza
Padlet edo
antzerako
baliabideren
bat.

Adierazleak








Aurreikusitako saioetatik,
egin diren saioen %a.
Klaustro osotik, saioetan parte
hartu duten irakasleen
%a.

Gomendioen zerrenda.
Gomendioak familiari noiz
bidali zaizkien.
Argitaratutako iritziak.
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3.
Irakurtzen
ikasi

3.1. Ikasleen
kontzientzia
Fonologikoa hobetzea.

3.1.1. Haur-hezkuntzako
ikasleei tarteka ebaluazioa
egitea, kontzientzia
fonologikoa zenbateraino
garatzen ari diren ikusteko.

3.1.2. Proiektuetan eta
hizkuntza txokoaren
saioetan lehen
hezkuntzako ikasleekin
kontzientzia fonologikoa
lantzeko ekintzak ere
sartzea.
3.2.1Irakurketa prozesua
lantzeko, bakarkako
irakurketak.
3.2.2Bakarkako
irakurketa frogak

3.2.- Ikasleek
ikastetxean
adostutako teknikamaila ona
eskuratzea.
i
ak.
3 3.2.3Irakurketa programa
desbezberdinen jarduerak ( Covid
19a 19agatik egindako aldaketak
kontkontuan hartuta. Ikus 6.1.b
taula taula).
3.3.-Irakurtzeko
3.3.1-Irakurtzeko egiten
jardueretan
parte diren proposamenak:
hartzea eta haiekiko
bakarka, gelaren aurrean,
interesa suspertzea.
… jarduerak ( Covid
.
19agatik egindako
aldaketak kontuan
hartuta. Ikus 6.1.b taula)

20202021
ikasturte
an zehar.
Haurhezkuntzako
tutoreak.
2020ko iraila
- 2021ko
ekaina. Lehen
hezkuntzako
tutoreak.
2020-2021
ikasturtea,
LHko
irakasleak

20202021
ikasturte
a, HHko
eta LHko
irakaslea
k

Eguneroko
behaketa zuzena.
Ebaluazioen erregistroorriak.




Erregistro-orriak.
Ebaluazioa aplikatu zaien
ikasleen %a.

Eusko Jaurlaritzaren web
baliabideak. Erregistroorriak.
Ebaluazio-frogak.



Ekintza hauek zenbat
proiektutan sartu diren.
Kontzientzia fonologiko
egokia duten ikasleen
%a.

Irakurgaiak. Irakurketa
frogak Ikastetxean
irakurketa maila ona
definitzen duen
adierazleentxantiloia (mailakatua). Ikus
6.2. eranskina




Covid 19ak baldintzatuko
egoerak ahalbideratzen
dituen Idatzizko
hizkuntzaren euskarriak
(liburuak, aldizkariak,
egunkariak,
ordenagailuak, kartelak,
etab.),














Jarraian irakurtzen du..
Sistematikoki irakurtzen
du.
Irakurtzen duena erraz
ulertzen zaio.
Intonazio egokiz
irakurtzen du.
Abiadura egokiz
irakurtzen du irakurtzen
duena berak ulertzeko
eta besteek ulertzeko

Ikasgelan irakurtzeko
egiten diren
proposamenetan parte
hartzen du eta horiekiko
interesik adierazten du.
Arian-arian, idatzizko
hizkuntzaren euskarriak
erabiltzen ditu (liburuak,
aldizkariak, egunkariak,
ordenagailuak, kartelak,
etab.), komunikatzeko,
informatzeko
eta gozatzeko.
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3.4.Ikastetxean
irakurketa
teknikamaila
onaren
definizioa
adostea
eta zehaztea.

3.5. 2019-2020
ikasturtean
diseinatutako mailaz
mailako irakurketa
indartzeko programa
espezifikoak
sistematikoki lantzen
jarraitu.

3.4.1.-Hizkuntza
konpetentziaren
irakurketaren
dimentsioarekiko
curriculuma irakurri,
aztertu eta hausnartu .

inguruko adierazleak bildu,
ikastetxean irakurketa- maila
onaren adirazle egokiak
direnak hautatu eta
sekuentziatu .
3.5.1.Irakurketa indartzeko
programak lantzen jarraitu
(ikusi 6.2.eranskina):

2020-2021
ikasturtea,
LHko
irakasleak

Hizkuntza
konpetentziaren
irakurketaren
dimentsioarekiko
curriculuma Ziklo
bakoitzean
ebaluaziorako
erabiltzen ditugun irakurtekniken inguruko
adierazleak



Ikastetxean irakurketa
teknika- maila onaren
adierazleak adostu
ditugu ziklo bakoitzean.

2020-2021
Ikasturtea,
LHko
irakasleak.

Programak.
Berritzeguneko
aholkulariak.
Ikasmaila
bakoitzean
hizkuntzako
programazioak.
ICPa
Curriculuma.



Mailaz mailako
irakurketa indartzeko
programa espezifikoak
sistematikoki lantzen
jarraitu da.
Ikasmailei dagozkien
irakurketa dimentsioen
plangintzen kohesioa
berrikusi da.
Ikastetxeko irakurketa
plangintza zehaztu da.

Ikastetxeko
komunikabideak.



3.5.2.Hizkuntza
trataera
bateratuan
oinarrituz,
irakurketa programak era
osagarrian lantzea.





3.5.3. Ikasmailei
dagozkien irakurketa
dimentsioen plangintzen
kohesioa berrikusi.
3.6. Irakurketa
plangintza
hezkuntza
komunitatearen
esku jartzea.

3.6.1.- Ikastetxeko
irakurketa plangintza
hezkuntza
komunitatearen esku
jarri.

2020-2021
osoa
LHko
irakasleak.

Ikastetxeko irakurketa
plangintza hezkuntza
komunitatearen esku
jartzea.
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5.EBALUAZIOA
Orain arte, Planak aurreneko urterako (2019-2020 ikasturtea) aurreikusita zeuzkan ekintza guztiei egin zaie jarraipena eta ebaluazioa, ikusteko
prozesua nola garatu den eta zer emaitza ekarri duen. Hemen duzue bildu dugun informazioa (balorazioa eta hobetzeko proposamenak ere
badakartza), gerora ekintzak eta planak prestatzeko:
5.1..PLANAREN GARAPENAREN EBALUAZIOA (2019-2020 IKASTURTEA)
Jardueraardatza
1.
Ikastek
o
irakurri

2.
Irakurtze
ko
ohitura

Helbu
rua
1.1. Akordioak
adostu irakasle
guztien artean,
hainbat testu
informatiboren
irakurketa
koherentziaz
lantzeko ikasgelan.
2.1. Familiei
orientazioa eman,
ikasleei irakurtzeko
ohitura
hartzen laguntzeko
moduan izan
daitezen.

Ekintza

BETETZE-MAILA ETA BALORAZIOA

1.1.1. Irakurtzeari buruz
elkarrekin hausnarketan
jarduteko 2 saio antolatu,
klaustro osoak parte
hartzeko.

-Hirugarren hiruhilekorako genituen saio horiek
aurreikusita. COVID 19-ak eragindako egoeraren
eraginez, ez da posible izan horiek egitea.

2.1.1. Familientzako
gomendio batzuk
prestatu eta helarazi
guraso-bileretan.

-Guraso bileretan gomendioak eman zaizkie familiei.

HOBETZEKO
PROPOSAMENA
Datorren ikasturtean
egitea aurreikusitako
saioak.

LHko gomendioen zerrenda
osatzea dokumentu
batean.
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3.
Irakurtze
n ikasi

2.2. Eskolaren
inguruak eskaintzen
dituen aukerak
baliatu, edonolako
testuak irakurtzeko
bultzada emateko,
batez ere, inguruko
hizkuntzetan
idatzitako testu
literarioak
irakurtzeko.
3.1. Ikasleen
kontzientzia
fonologikoa
hobetzea.

3.2. .- Ikasleek
ikastetxean adostutako
teknika-maila ona
eskuratzea.

3.3.-Irakurtzeko
jardueretan

parte

2.2.1. Zentroaren
inguruan (herriko
liburutegian, besteak
beste) Irakurketa
bultzatzeko antolatzen
diren ekintzak
identifikatu eta
ekintzotan parte hartu.

-Herriko liburutegira joan dira lehen zikloko
ikasleak lehen hiruhilekoan zehar.
-Literatur lehiaketan parte hartu dute LH3-6
bitarteko ikasleek eta irabazleen lanak irakurri
dira.
-Herriko aldizkarian LH4-6 bitarteko ikasleek
idatzitako testuak irakurri dira.

Inguruko beste eragile
batzuekin daukagun
elkarlana ondo
sendotzea komeni
zaigu.

3.1.1. Haur-hezkuntzako
ikasleei tarteka ebaluazioa
egitea,
kontzientzia fonologikoa
zenbateraino garatzen
ari diren ikusteko.

-Martxora bitartean ikasleen kontzientzia
fonologikoaren jarraipena egin da.
Ordutik aurrera, ordea, ez da posible izan
hori egitea COVID 19-ak eragindako
egoeragatik.

3.1.2. Proiektuetan eta
hizkuntza txokoaren
saioetan lehen
hezkuntzako ikasleekin
kontzientzia fonologikoa
lantzeko ekintzak ere
sartzea.
3.2.1.Irakurketa
prozesua lantzeko,
bakarkako irakurketak.
3.2.2.Bakarkako
irakurketa-frogak.
3.2.3. Irakurketa
programa desberdinen
jarduerak
3.3.1-Irakurtzeko egiten
diren proposamenak:

-Kontzientzia fonologikoa lantzeko ekintzak txertatu
ditugu lehen eta bigarren mailetako proiektu
guztietan.
-Hizkuntza txokoko baliabideekin eta “En codigo”
programaren bitartez ere landu da kontzientzia
fonologikoa.
-Ikasleen %80ak kontzientzia fonologiko egokia du.

Irakasleen lana
errazteko tresnak
biltzea komeni da.

-Irakurketa sistema desberdinak jarraitu dira Lehen
Hezkuntzako maila guztietan teknika lantzeko.

Aurten landu gabe geratu
dena datorren ikasturtean
egiten.

Datorren ikasturtean
aurreikusi bezala egitea
ikasleei kontzientzia
fonologikoaren inguruko
jarraipena.

-Ikasgelan irakurtzeko egiten diren
proposamenetan parte hartu dute ikasleek eta horien
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hartzea eta haiekiko
interesa suspertzea.

bakarka, gelaren
aurrean, …

aurrean interesa adierazi dute.
-Idatzizko hizkuntzaren euskarri anitzak
erabili dira (liburuak, aldizkariak, egunkariak,
ordenagailuak, kartelak, etab.), komunikatzeko,
informatzeko eta gozatzeko.

3.4.Ikastetxean
irakurketa
teknikamaila
onaren
definizioa adostea eta

3.4.1.-Hizkuntza
konpetentziaren
irakurketaren
dimentsioarekiko

-Ez ditugu irakurketa teknika-maila onaren
adierazleak adostu zikloetan COVID 19ak eragindako
egoerak beste eginkizun batzuk egitera behartu
gaituelako.

Hurrengo ikasturtean egitea.
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zehaztea.

3.5.Irakurketa
indartzeko programa
espezifikoak
mailaz
maila
zehaztu,
irakurketa plangintza
diseinatzen
jarraitu
eta
sistematikoki
lantzea.

3.6.
Irakurketa
plangintza
hezkuntza
komunitatearen
esku
jartzea.

curriuluma irakurri,
aztertu eta hausnartu .
3.4.2. Ziklo bakoitzean
ebaluaziorako erabiltzen
ditugun irakur-tekniken
inguruko adierazleak
bildu, ikastetxean
irakurketa-maila onaren
egokiak direnak hautatu
eta sekuentziatu.
3.5.1.
Irakurketa
indartzeko
programak
martxan
jarri
ziklo
bakoitzera egokituta (ikusi
eranskina).

-Programa espezifikoetan oinarritutako aukeraketa
egin dugu ikastetxean eta martxan jarri ditugu horiek
ikasturte hasieratik martxoaren 12a arte.
-Encódigo programaren inguruan formazioa jaso
dugu eta martxan jarri da LHko lehen mailan.

Datorren ikasturtean
irakurketa indartzeko
programen plangintza
martxan jarri, ikasturte
osoan zehar jarraitu,
baloratu horren egokitasuna
eta beharrezkoa izanez gero,
aldaketak egin.

-Oraindik ez da irakurketa plana hezkuntza
komunitatearentzat eskuragarri jarri.
Plataforma birtualik ez dugu sortu
horretarako, beste lehentasun batzuk izan
ditugulako.

Plataforma sortzea
baliabideak hezkuntza
komunitatearekin partekatu
ahal izateko.

3.5.2.
Hizkuntza
trataera
bateratuan
oinarrituz,
irakurketa
programak
era
osagarrian lantzea.
3.5.3. Ikasmailei
dagozkien irakurketa
dimentsioen plangintzak
kohesionatu.
3.6.1.- Ikastetxeko
irakurketa plangintza
hezkuntza
komunitatearen esku
jarri.
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5.2..PLANAREN GARAPENAREN EBALUAZIOA (2020-2021 IKASTURTEA)
Taula honetan planaren bigarren urterako ( 2020-2021 ikasturterako) aurreikusita zeuden ekintza guztiei egin zaie jarraipena eta ebaluazioa horretarako prozesuaren eta
emaitzen inguruko hausnarketa egin delarik. Ondorengo taulan dituzue balorazioa eta baita hobekuntza proposamenak ere.

Jardueraardatza
1.
Ikastek
o
irakurri

Helbu
rua
1.1. Akordioak
adostu irakasle
guztien artean,
Hainbat testuren
irakurketa koherentzia
lantzeko ikasgelan.

Ekintza

2.
Irakurtze
ko

2.1. Familiei
2.1.1. Familientzako
orientazioa emateko eta gomendio batzuk
ikasleei irakurtzeko
eta zerrenda prestatu eta
helarazi.

1.1.1. Irakurtzeari buruz
elkarrekin hausnarketan
jarduteko 2 saio antolatu,
klaustro osoak parte
hartzeko.

2.2.1. Irakurri dituzten
liburuen inguruan iritzia
emateko espazio bat eskainiko
zaie. ( Adb: padlet bat eta
ondoren horren argazkia
blogean argitaratuko da).
ohitura

ohitura
hartzen laguntzeko
gomendioen zerrenda
bat prestatu.
2.2.Ikasleegan
irakurzaletasuna
sustatzea.

BETETZE-MAILA ETA BALORAZIOA

HOBETZEKO
PROPOSAMENA
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3.
Irakurtze

3.1. Ikasleen
kontzientzia

n ikasi

fonologikoa
hobetzea.

3.2. .- Ikasleek
ikastetxean adostutako
teknika-maila ona
eskuratzea.

3.3.-Irakurtzeko
jardueretan
parte
hartzea eta haiekiko
interesa suspertzea.

3.4.Ikastetxean
irakurketa
teknikamaila
onaren
definizioa adostea eta

3.1.1. Haur-hezkuntzako
ikasleei tarteka ebaluazioa
egitea,
kontzientzia fonologikoa
zenbateraino garatzen
ari diren ikusteko.

3.1.2. Proiektuetan eta
hizkuntza txokoaren
saioetan lehen
hezkuntzako ikasleekin
kontzientzia fonologikoa
lantzeko ekintzak ere
sartzea.
3.2.1.Irakurketa
prozesua lantzeko,
bakarkako irakurketak.
3.2.2.Bakarkako
irakurketa-frogak.
3.2.3. Irakurketa
programa desberdinen
Jarduerak ( Covid 19agatik
egindako aldaketak kontuan
hartuta. Ikusi 6.1.b taula)
3.3.1-Irakurtzeko egiten
diren proposamenak:
bakarka, gelaren
aurrean, …( Covid 19agatik
egindako aldaketak kontuan
hartuta. Ikusi 6.1.b taula)

3.4.1.-Hizkuntza
konpetentziaren
irakurketaren
dimentsioarekiko
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zehaztea.

curriuluma irakurri,
aztertu eta hausnartu .

3.5.1.
3.5.2019-2020
ikasturtean
diseinatutako mailaz
mailako irakurketa
indarzeko programa
espezifikoak
sistematikoki lantzen
jarraitu.

3.5.1.Irakurketa
indartzeko
programak
lantzen jarraitu ( ikusi 6.2.
eranskina)
3.5.2.
Hizkuntza
trataera
bateratuan
oinarrituz,
irakurketa
programak
era
osagarrian lantzea.
3.5.3. Ikasmailei
dagozkien irakurketa
dimentsioen plangintzen
kohesioa berrikusi.

3.6.
Irakurketa
plangintza
hezkuntza
komunitatearen
esku
jartzea.

3.6.1.- Ikastetxeko
irakurketa plangintza
hezkuntza
komunitatearen esku
jarri.
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6.ERANSKINAK
6.1.a. IRAKURKETA INDARTZEKO PROGRAMA ESPEZIFIKOAK
MAILAK

JARDUERA

1.HIRUHILEKOA

Jarduera

Maiztasuna/denbora

2.HIRUHILEKOA

3.HIRUHILEKOA

Jarduera

Maiztasuna/denbora

Jarduera

Maiztasuna/denbora

IRAKURLAGUN

Hilean bi saio 45’

IRAKURLAGUN

Hilean saio bat 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat
(arratsalde osoa)

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat
(arratsalde osoa)

BINAKA

Gelan landutako
testuak: astean behin
15’

BINAKA

Gelan landutako
testuak: astean behin
15’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean hiru saio 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean hiru saio 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat
(arratsalde osoa)

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat
(arratsalde osoa)

Astean behin 45’
Gaztelera saioan

IRAKURKETA
LIBREA

Astean behin 45’
Gaztelera saioan

Astean behin 35’:
liburu berdinekin
ozenki
Astean behin 10’:
liburu berdinekin
isilean (jarraipena)

TERTULIAK

Astean behin 45’

IRAKURKETA
JARDUERA
GELAKO
LIBURUTEGIA
(45’)
LH1
HERRIKO
LIBURUTEGIA
IRAKURKETA
JARDUERA
GELAKO
LIBURUTEGIA
LH 2

IRAKURLAGUN
IRAKURKETA
LIBREA

Hilean behin 45’
Hilean hiru saio 45’

HERRIKO
LIBURUTEGIA

IRAKURKETA
JARDUERA

LH 3-4

GELAKO
LIBURUTEGIA

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Astean ZEHAR
Euskara-Gaztelera
saioetan

BIKOTEKA
IRAKURTZEN

IRAKASLEAK
OZEN
IRAKURRI

Astean behin 20’

BANAKA

BINAKA

Astean behin 25’
(aurreko ekintzaren
jarraipena)

BANAKA
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LH5

IRAKURKETA
JARDUERA

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Astean behin 15’

BIKOTEKA
IRAKURTZEN

Astean behin 45’

TERTULIAK

Bi astean behin 45’

GELAKO
LIBURUTEGIA
(15-30’)

BINAKA

Astean behin 15-30’

BANAKA

Astean behin 15-30’

IRAKURLAGUN

Hilean saio bat 45’

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Arlo guztietan
etengabe

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Arlo guztietan
etengabe

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Arlo guztietan
etengabe

BANAKA

Astean behin 45’
(etxetik ekarritakoa)

BIKOTEKA
IRAKURTZEN

Astean behin 45’

TERTULIAK

Astean behin 45’

IRAKURLAGUN

Hilean behin 45’

IRAKURLAGUN

Hilean bi saio 45’

BANAKA

Astean behin 45’
(guztiek liburu bera)

IRAKURKETA
JARDUERA
LH6
GELAKO
LIBURUTEGIA
(15-30’)
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6.1.b. IRAKURKETA INDARTZEKO PROGRAMA ESPEZIFIKOAK ( Covid 19a dela eta egin behar izan diren aldaketak kontuan hartzen dituen
plangintza)
MAILAK

JARDUERA

1.HIRUHILEKOA

Jarduera

Maiztasuna/denbora

2.HIRUHILEKOA

3.HIRUHILEKOA

Jarduera

Maiztasuna/denbora

Jarduera

Maiztasuna/denbora

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean saio bat 45’

BINAKA

Gelan landutako
testuak: astean behin
15’

BINAKA

Gelan landutako
testuak: astean behin
15’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean hiru saio 45’

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean hiru saio 45’

IRAKURKETA
LIBREA

20min banaka
Gaztelera saioan

IRAKURKET
A JARDUERA
LH1

GELAKO
LIBURUTEGIA
(45’)

IRAKURKET
A JARDUERA

LH 2

GELAKO
LIBURUTEGIA
IRAKURKET
A JARDUERA

LH 3-4

GELAKO
LIBURUTEGIA

IRAKURKETA
LIBREA

Hilean hiru saio 45’

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Astean ZEHAR
Euskara-Gaztelera
saioetan

ETXEKO
IRAKURKETA

IRAKASLEAK
OZEN
IRAKURRI

Astean behin 20’

TERTULIAK

Hamabostean
behin 45’ Gaztelera
saioan
Astean behin 45’:
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IKASLEAK
OZENKI
BILDUMA
BATEKIN

LH5

Astean behin 25’
(aurreko ekintzaren
jarraipena)

IRAKURKETA
LIBREA ETA
AURKEZPEN
A

IRAKURKET
A JARDUERA

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Astean behin 15’

BIKOTEKA
IRAKURTZEN

Astean behin 45’

GELAKO
LIBURUTEGIA
(15-30’)

TERTULIAK

Astean behin 15-30’

BANAKA

Astean behin 15-30’

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Arlo guztietan
etengabe

IRAKURKETA
PARTEKATUA

TERTULIAK

Astean behin 45’
(etxetik ekarritakoa)

BIKOTEKA
IRAKURTZEN

IRAKURKET
A JARDUERA
LH6
GELAKO
LIBURUTEGIA
(15-30’)

Saio bat

BINAKA

Bi astean behin 45’

Arlo guztietan
etengabe

IRAKURKETA
PARTEKATUA

Arlo guztietan
etengabe

Astean behin 45’

BANAKA

Astean behin 45’

BANAKA

Astean behin 45’
(guztiek liburu bera)
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6.2. IRAKURKETAREN INGURUKO ORIENTABIDEAK MAILA ETA FASE BAKOITZERAKO
Irakurtzeko eta idazteko prozesuaren hasierako faseak
3-4 urte bitartean
Zenbait hitz irakur ditzakete ikasleek, betiere, irakurtzen ari diren hitzaren barnean ikusizko
zeinu nabarmenen bat gogoratzea lortzen badute. Ez dakite alfabetoa.
5 urte bitartean
Zenbait letraren izena edo soinua ikasi dute: hasierako letrak eta, hainbatetan, azkena.
6 urte bitartean
Letren eta soinuen arteko lotura guztiak ikasi dituzte
Alfabetatzen finkatuko fasea
Letren eta soinuen konbinazioak antolatzen hasten dira silabetan, morfemetan eta hitzetan.

Irakurtzen ikasteko prozesuak
Tradizioz, oinarrizko bi osagai bereizi izan ditugu irakurketaren barnean: hitzak identifikatzea eta
hitzen esanahia identifikatu edo ulertzea. Era berean, hizkuntzaren jakintza-mailaren, lanoroimenaren eta munduari buruzko jakintzaren araberakoak dira bi osagai horiek.
Hitzen ezagutzan parte hartzen duten prozesuak
Bi prozesuk hartzen dute parte:
1. Hautemate-prozesuak: zeinu grafikoak analizatzeaz, deskodetzeaz eta, garunera
proiektatuz, zeinuok deszifratzeaz arduratzen da ikusmena.
2. Prozesu lexikoak: letra-multzoak adierazten duen esanahia deszifratu behar dugu.
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Irakurtzen irakastea etapa bakoitzean
NRP komiteak irakurtzen irakastearen esparruan aztertzen dituen oinarrizko bost gaiak hauek
dira: kontzientzia fonologikoa, fonetikaren irakaskuntza, arintasuna, ulermena eta lexikoa.
Irakurketaren irakaskuntza Haur Hezkuntzan
Lehen Hezkuntza izan da ondo irakurtzen irakasteko etaparik aproposena, baina gaiari buruzko
ekarpen berritzaileek diotenez, Haur Hezkuntzan dago benetako gakoa.
Zenbat eta lehenago hasi irakurketarekin harremana izaten, orduan eta aukera handiagoak
izango ditu pertsonak ulermena optimizatzeko.
ALERTA ADIERAZLEAK HAUR HEZKUNTZAN




Hitzak silabetan zatikatzea kosta egiten zaio.
Letren izenak jakitea kosta egiten zaio.
Zailtasunak ditu epe motzeko eta luzeko oroimenarekin. Ondorioz:





Asteko egunak, zenbaki serieak… gogoratzea kosta egiten zaio.
Hitz polisilaboetan silaben ordena eusteko zailtasunak ditu. (bolamula esatea
bolaluma esan ordez).
Eguneroko kontzeptuen (koloreak, letrak, zenbakiak..) izenak ikasteko zailtasuna.
(Zailtasuna etiketa linguistikoa jartzerakoan dago, ez kontzeptua ulertzerakoan)
Hitzak gogoratzeko edo hitzei etiketak jartzeko zailtasunak ditu. (Mahaia eta aulkia
nahastea)



Ahozko hizkuntzaz jabetzea kosta egiten zaio.





Ez du esaldirik esan 2 urte eta erdi izan arte.
Dislalia anitz ditu.
Antzeko hitzak ahoskatzean nahastu egiten da.



Familian irakurmena eta idazmenaren trastornoak daude.

Ikasleren batek honako alerta adierazleak dituela susmaraziz gero, aholkulariari aipatu.

Kontzientzia fonologikoaren irakaskuntza
Adimen fonologikoa da ahozko hitzen fonemak identifikatzeko eta erabiltzeko abilezia.
Ariketa hauek erabiltzen ditugu adimen fonologikoa ebaluatzeko eta trebatzeko:










Fonema bakartzea (“Esan more hitzaren lehen soinua” (/m/)).
Fonema identifikatzea (“Esan zer soinu den berdina agur, aza eta aro hitzetan”)
Fonema kategorietan sailkatu (“Zer hitz ez da multzo honetakoa: aro, aza edo oin?”)
Fonemak elkartzea (“Zer hitzek eratzen dute /m/ /i/ /n/?”)
Fonema segmentuetan banatu (“Zenbat fonemak osatzen dute men hitza?”)
Fonema isiltzea (“Nola esaten dugu aza /a/ esaten ez badugu?”)
Fonemak elkartzeko eta segmentuetan banatu
Idatzizko hainbat hitzen arteko aldeen eta antzekotasunen hauteman
Letra guztiak eta haien izenak edo soinuak irakatsi edo letrak unitate handiagoetan
irakatsi
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Letren eta soinuen arteko harremanak esplizitatu
Gelako haurren izenak, egutegia, txokoen izenak, eguraldia...
Ikusizko eta idatzizko hiztegi bat osatzea lantzen dugun interesgunearen arabera.
Objektuak eta haien ezaugarriak identifikatzeko jolasak egitea
Kategorietan banatutako hitzen liburuak erabiltzea eta erosketak egiteko katalogoak
erabiltzea, salgaiei izena jartzeko.
Hainbat material (plastilina, harea, buztina…) erabiliz, letrak egitea, marraztea eta esku
artean erabiltzea.
Irudien interpretazioa eta adierazpide grafikoen (marrazkien, zenbakien, idatzizko
hizkuntzaren…) arteko desberdintasunak lantzea eta irudien eta testuen arteko
esanahizko harremanak finkatzea.
Ikasleei askotariko testuak irakurtzea.
Liburutegi bat jartzea ikasleen eskura.







Irakurtzeko, beharrezkoa da letra bakoitzaren soinuak elkartzea eta soinuak segmentuetan
banatzea. Grafema erabiltzea ere garrantzitsua da, eta eraginkorragoa da letrak adimen
fonologikoa trebatzeko materialetan sartzea ez sartzea baino.

Irakurketaren irakaskuntza Lehen Hezkuntzan
Lehen Hezkuntzan hizkuntzak irakastearen helburua “komunikatzeko gaitasuna garatzea da”.
Komunikatzeko gaitasuna hizkuntza-trebetasun guztien batasuna denez era integratuan ikasi
behar dira hizkuntzak, eta haurrak bere inguruaz dakienarekin bat joan behar du ikaste-prozesu
horrek”.
Irakurketaren irakaskuntza Lehen Hezkuntzako lehen zikloan (6 eta 8 urte artean)

ALERTA ADIERAZLEAK LH1




Oraindik haur hezkuntzako alerta adierazleak ditu.
Grafemen eta fonemen arteko egokitasunaz ez da jabetu.
Ez du irakurketa mekanikoa automatizatu.

Ikasleren batek honako alerta adierazleak dituela susmaraziz gero, aholkulariari aipatu.
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ALERTA ADIERAZLEAK LH2








Oraindik aurreko etapetako alerta adierazleak ditu.
Alfabetoa gogoratzeko zailtasunak ditu.
Letrak, silabak edo hitzak isildu, ordezkatu, alderantzikatu, aldatu edo gehitu
egiten ditu.
Poliki eta duda eginez irakurtzen du.
Hitzak silabetan zatikatzen ditu.
Lerroz galtzen da.
Irakurritakoa ez du ulertzen, irakurtzean zailtasunak dituelako.

Ikasleren batek honako alerta adierazleak dituela susmaraziz gero, aholkulariari
aipatu.



Lerroz galtzen da.
Irakurritakoa ez du ulertzen, irakurtzean zailtasunak dituelako.
Ikasleren batek honako alerta adierazleak dituela susmaraziz gero,
aholkulariari aipatu.

IRAKURKETA LANTZEKO MODUA
Ikasleen esperientziatik hurbil dauden eguneroko bizitzako testuak erabiliko dira:
albisteak, liburuxkak, eskola-liburuak, deskripzioak, argibideak eta azalpenak.
Irakurri aurretik eta irakurri bitartean
1.
2.
3.
4.

Ikasleek aurrez dakitena aktibatzea.
Aurrea hartzea.
Testua osatzen duten irudiak interpretatzea.
Testu bakoitzeko oinarrizko lexikoa eta hitzak lantzea.

Irakurri ondoren










Ozen irakurtzea
Irakurketa egunero lantzea, banan-banan edo talde txikietan
Heldu batekin batera, pasarte motzak behin baino gehiagotan irakurtzea, ulermenarazoak identifikatzea: hitz ulergaitzak, etab.
Hiztegi bat egin eta irudiz osatu
Testu-generoak identifikatzea
Gelako liburutegia erabiltzea
Informazio-eta komunikazio-teknologiak erabiltzen hastea.
Kideen arteko elkarrizketa erabiltzea
Programa informatikoak eta material digitalak erabiltzen hastea, lagunduta.
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Talde interaktiboak sortzea
Zailtasunak hauteman goiz hastea esku hartzen.

Irakurketaren irakaskuntza Lehen Hezkuntzako bigarren eta hirugarren zikloetan (8 eta 11 urte
bitartean)










ALERTA ADIERAZLEAK LH3-6
Oraindik aurreko etapetako alerta adierazleak ditu.
Poliki eta nekez irakurtzen du.
Idazlanak planifilkatzeko eta egiteko zailtasunak ditu.
Ahozko diskurtsoak prestatzeko zailtasunak ditu.
Ortografia akatsak egiten ditu.
Ez du autokonfiantzarik eta frustrazioa areagotu egin zaio.
Idazteko zailtasunak ditu.
Problemen enuntziatuak irakurtzeko zailtasunak ditu.

Ikasleren batek honako alerta adierazleak dituela susmaraziz gero, aholkulariari aipatu.

Oso garrantzitsua da irakurketa eta idazketa eskolaldi osoan lantzea sistematikoki.
“Irakurtzen ikasteari” uzten diote eta “ikasteko irakurtzen” hasten dira eta hor dago akatsa, ez
baitzaio irakurketari beste funtzioak (aisia, plazera…) alde batera utzi behar.
Irakurle arin bihurtzeko, ez da nahikoa hitz bakartuak ikusiz ondo ezagutzea. Irakurle onen eta
irakurle txarren arteko ezberdintasun nagusietako bat, irakurtzen ematen duten denbora da.
Arintasunari dagokionez, hiru irizpidek laguntzen dute: helduak irakurle aritzea, ez agintzea
irakurketa eta pasarteak 3 edo 4 aldiz errepikatzea –ez gehiago-).
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Gelako irakurketa aztertzeko fitxa:
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