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1. ATAL SOZIOLINGUISTIKORAKO SARRERA 
  
Hizkuntz komunikazioaren gaitasunak erreferentzia egiten dio hizkuntzaren erabilerari: ahoz eta 
idatziz komunikatzeko; errealitatea ulertu, interpretatu eta isladatzeko, ezagupena eraiki eta 
komunikatzeko; pentsamendua antolatzeko; eta jokaera, emozioak eta pentsamenduak 
autoerregulatzeko. 
 
Frogak honako atalak neurtu beharko ditu. 
 

 Trebetasuna pentsamenduak, emozioak, bizipenak eta iritziak adierazteko; iritzi kritikoa 
eta etikoa hartzeko; ideiak eratu eta ezagupena antolatzeko; ete diskurtsoari eta  norbere 
ekintzei koherentzia eta kohesioa emateko. 

 
 Trebetasuna testu ezberdinak bilatu, ulertu, eratu eta erabiltzeko komunikazioa edo 

sormena helburu dela. 
 

 Trebetasuna hizkuntza bidezko komunikazioaren berezko zereginei (elkarrizketa, 
irakurketa, idazketa, …) helburu edo xede jakinak aukeratu eta ezartzeko. 

 
 Trebetasuna hizkuntzaren funtzionamendua eta bere erabileraren arauei buruz 

ausnarketa egiteko. Horrek, gainera eskatzen du hizkuntza bera behatu eta analizatzea. 
 
  
Moduluaren xedea ez da ikaskuntza espezifikoa eta, beraz, finkatu beharreko helburuek behar 
bezain orokorrak izan beharko dute, produkzio-testuinguru eta lanbide-errealitate ezberdinetan 
baliagarriak izan daitezen. 
  
  
2. MODULUA: EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
Lanbide-jardun orotan, beste edozein jardueratan bezalaxe, komunikazio-egoera jakin batzuk 
sortzen dira eta egoera horietatik testu ezberdinak ateratzen dira (argibideak, 
deskribapenak…), hizkuntzaren erabilera-esparru ezberdinen ondorio direnak (pertsonen arteko 
eta erakundeekiko harremanak, ikaskuntza, komunikabideak…). Hala, komunikazioaren 
esparruan lortutako ikaskuntzak adierazitako arloetan hizkuntzaren erabilera hobetzera eta, 
horrenbestez, prestakuntzan parte hartzen dutenen komunikazio-gaitasuna areagotzera 
zuzendu beharko lirateke. 
  
Gaitasun hori menderatu ahal izateko, hizkuntzaren honako esparru hauen inguruan lan egin 
behar da: 
  

 Erakunde-esparrua, banakoaren eta gizarte-egitura hierarkizatua duen erakunde 
baten artean (administrazioa, enpresa, etab.) ezartzen diren komunikazio-
egoeretako hizkuntz erabilerak biltzen dituena. 

 Pertsonen arteko harremanen esparrua, taldean lan egiteko beharrezko 
komunikazio-gaitasunak garatzeko bidea ematen duena. 

 Ikaskuntzaren esparrua, bereziki lan-jarduerarekin lotutako gai bati buruzko 
ezagutzak lortu, garatu edo azaltzeko beharrezko tekniketan eta abilezietan 
oinarritzen dena. 

 Gizarte-komunikabideen esparrua, informazioaren gizartean nonahi agertzen diren 
haien berezko mezuekiko jarrera kritikoa garatzea helburu duena. 

 
Aurrekoarekin bat etorriz, modulu honetan egin beharreko lana hizkuntz erabilera ezberdinen 
inguruan egituratu beharko da, eta ez hizkuntz sistemaren ezagutza abstraktuaren inguruan. 
Hizkuntz erabilera garatzeko, bai ahozko hizkuntza bai idatzizko hizkuntza indartu beharko dira. 
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Ahozko hizkuntzaren inguruko lana sorkuntzan oinarrituko da batik bat, eta testuak antolatzeko 
eta horiek komunikazio-egoerara (lexikoa, doinua, keinua…) egokitzeko gaitasuna garatzea 
izango du helburu. Lan-esparruko idatzizko testu ohikoenak azalpenekoak eta argibidekoak 
dira, eta dituzten ezaugarriengatik trebakuntza berezia eskatzen dute, horiek behar bezala 
ulertu eta sortu ahal izateko; lanbide-jarduerak garatzea eta partaideak gizarteratzea bultzatuko 
den moduan. 
  
Modulu hau eskaintzea aurreikusten duen edozein prestakuntza-prozesutarako, haren 
programazioa jarraian adierazten diren “edukien” irakaskuntzan oinarritu behar da, “ezagutza-
adierazleetan” deskribatzen diren mailarekin eta hedadurarekin. Ezagutza-adierazleak 
ebaluazio-irizpideak dira, eduki-multzo bakoitzeko ereduzko galdera eta ariketa gisa jarriak, 
pertsonak jakin behar duen edo egiten jakin behar duen gauzarik funtsezkoena eta kritikoena 
aditzera ematea helburu dutenak. 
  
EDUKIAK: 
  
1. MULTZOA: HIZKUNTZA PERTSONEN ARTEKO HARREMANETAN (10 ordu) 
  
Prozedurazkoak: 

  
• Multzoarekin zerikusia duten testuak (elkarrizketak, eztabaidak…) ulertzea: 

− Antzematea igorlearen asmoa eta esanahia testuinguruaren mende daudela. 
− Testua interpretatzea, hura sortzeko egon diren baldintza materialen arabera eta 

harekin batera datozen elementu ez-hizkuntzakoen arabera. 
  

• Multzoarekin zerikusia duten testuak (elkarrizketak, eztabaidak…) sortzea: 
− Lan-esparruan komunikatzeko, ahozko eta idatzizko hizkuntza erabiltzea. 
− Aldez aurretik plangintza egin ondoren, komunikazio-egoerari egokitutako 

esparruetako testuak, koherenteak, zuzenak eta kanpo-aurkezpen argia eta 
ordenatua izango dutenak sortzea, bai euskarri analogikoak bai digitalak erabilita. 

− Norberak sortutako testuak betiere ebaluatu eta zuzentzea. 
  
• Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak: 
  

Multzoko testu-mota ohikoenak (elkarrizketak, oharrak, eztabaidak…): 
− Landutako testuetako bakoitzaren komunikazio-egoeraren ezaugarriak: 

♦ Komunikazio-egoeraren elementuak. 
♦ Erregistroa. 
♦ Gizarte-komunikazioaren arauak (hitz egiteko txandak…). 

− Landutako testuetako bakoitzaren ezaugarri diskurtsiboak: 
♦ Informazio garrantzitsua. 
♦ Mundu partekatua. 
♦ Testuaren egitura. 
♦ Kohesio-prozedurak. 

−  Landutako testuetako bakoitzaren hizkuntz ezaugarriak. 
  
Jarrerazkoak: 
  

− Gainerakoek adierazitako ideien aurrean jarrera irekia eta errespetuzkoa izatea, eta 
keinu, gorputz eta doinu bidezko jokabide-arauak baloratzea. 

  
− Komunikazioaren elementuen arabera testu batek izan ditzakeen interpretazio 

ezberdinez kontzientzia hartzea. 
 
− Lan-esparruko komunikazio-ekintzen helburuaz kontzientzia hartzea 
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EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 
  

1.1. Eremu honetako testuen hizkuntz ezaugarriak eta beren egitura errekonozitzea. 
1.2. Eremu honetako testuak (oharrak, abisuak, posta elektronikoa…) idaztea, duten 

xedeari egokituta. 
1.3. Lan-elkarrizketa batean parte hartzea, komunikazio-egoera horren berezko arauak 

errespetatuz (hitz egiteko txandak, emandako datuen aukeraketa, erregistroa, 
keinuketa…). 

1.4. Norberaren iritziak aditzera emateko beharrezkoak diren baliabideak erabiliz 
eztabaidetan parte hartzea. 

  
  
2. MULTZOA: HIZKUNTZA GIZARTE KOMUNIKABIDEETAN (10 ordu) 
  
Prozedurazkoak: 

  
• Multzoarekin zerikusia duten testuak (albisteak, artikuluak…) ulertzea: 

− Aipatu testuak nork bere kasa irakurtzea. 
− Igorlearen asmoa zein den antzematea. 
− Testuen esanahi inplizitua eta esplizitua zein den antzematea. 
− Testua interpretatzea, harekin batera datozen elementu hizkuntzakoak eta ez-

hizkuntzakoak kontuan izanda. 
  

Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak: 
  

• Multzoko testu-mota ohikoenak (albisteak, artikuluak…): 
− Landutako testuetako bakoitzaren komunikazio-egoeraren ezaugarriak: 

♦ Komunikazio-egoeraren elementuak, eta horiek testuetan duten isla. 
♦ Erregistroa. 
♦ Modalizazioa. 

− Landutako testuetako bakoitzaren ezaugarri diskurtsiboak: 
♦ Testuaren egitura. 
♦ Kohesio-prozedurak: gaikako progresioa, korreferentzia, denboren arteko loturak 

eta lokailuak. 
− Landutako testuetako bakoitzaren hizkuntz ezaugarriak. 

  
Jarrerazkoak: 
  

− Gertakari beraren inguruan komunikabideetan ager daitezkeen interpretazio ezberdinez 
kontzientzia hartzea. 

  
− Komunikabideek iritzi sortu eta zabaltzeko garaian duten garrantziaz jabetzea. 

  
  

EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 
  

2.1. Eremu honetako testuen hizkuntz ezaugarriak eta beren egitura errekonozitzea. 
2.2. Multzo honetako testuak ulertzea, nola ahozkoak hala idatzizkoak, eta horien 

asmoa eta xedea antzematea. 
2.3. Komunikabide ezberdinetatik datozen testuak aztertzea eta informazioa iritzitik 

bereiztea. 
2.4. Multzo honi berezkoak zaizkion testuetan, nola ahozkoetan nola idatzizkoetan, 

lanerako garrantzizkoak diren informazioak interpretatzea. 
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3. MULTZOA: HIZKUNTZA IKASKUNTZAN (20 ordu) 
  
Prozedurazkoak: 
  

• Lanbide-esparruarekin zerikusia duten testuak ulertzea: 
−  Aipatu testuak nork bere kasa irakurtzea, ezagutzarako baliabide gisa. 
−  Lan-jarduerarekin lotutako dokumentazio-iturri ezberdinak erabiltzea (bibliografiak, 

Internet, multimedia…). 
−  Lortu nahi diren helburuen arabera informazioa aukeratu eta tratatzea. 
−  Testuak aztertzea, ideiak zein diren atera eta nagusiak direnak eta bigarren mailakoak 

direnak bereiziz. 
−  Testuaren zatiak eta horien arteko loturak antzematea. 
−  Ahozko edo idatzizko testuen laburpenak egitea. 
−  Testuen gaia zein den identifikatzea. 

  
• Lanbide-esparruarekin zerikusia duten testuak sortzea: 

−  Lanbide-esparruko testuak sortzea, ondoko alderdiok kontuan izanda: koherentzia, 
erregistroa komunikazio-egoerari egokitzea, zuzentasun gramatikala, kanpo-
aurkezpen argia eta ordenatua, eta arau ortografikoak errespetatzea. 

−  Norberak sortutako testuak ebaluatu eta zuzentzea. 
  
Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak: 
  

• Lan-bizitzako testu-mota ohikoenak: 
− Landutako testuetako bakoitzaren komunikazio-egoeraren ezaugarriak: 

♦ Komunikazio-egoeraren elementuak. 
♦ Erregistroa. 
♦ Gizarte-komunikazioaren arauak (hitz egiteko txandak…). 
♦ Elementu prosodikoak eta keinuzkoak. 

− Landutako testuetako bakoitzaren ezaugarri diskurtsiboak: 
♦ Testuaren egitura. 
♦ Kohesio-prozedurak: gaikako progresioa, korreferentzia, denboren arteko loturak 

eta lokailuak. 
♦ Testuaren ortografia: paragrafokako banaketa. 
♦ Elementu grafikoak, ikonikoak eta espazialak. 

−  Landutako testuetako bakoitzaren hizkuntz ezaugarriak. 
  
 
Jarrerazkoak: 
  

− Gainerakoek adierazitako ideien aurrean jarrera irekia eta errespetuzkoa izatea. 
 
− Hizkuntza gizarte- eta lan-harremanak errazten dituen tresna gisa baloratzea. 
 
− Idatzizko eta ahozko testuak menderatzeak gizartean nahiz lan-munduan duen 

garrantziaz ohartzea. 
  
− Hainbat helburutarako dokumentazio-iturriak erabiltzearen garrantziaz jabetzea. 

  
 

EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 
  

3.1. Eremu honetako testuen hizkuntz ezaugarriak eta beren egitura errekonozitzea. 
3.2. Lanbide-esparrurako informazio egokia bilatu eta aukeratzea, bai teknologia berriak 

(Internet, multimedia…) bai informazio-iturri tradizionalak erabilita. 
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3.3. Lanbide-esparruarekin lotutako informazio-testuetan (aldizkari profesionaletan, 
liburuxketan, katalogoetan, testu digitaletan…), ideia nagusiak bigarren mailako-
etatik bereiztea. 

3.4. Lanbide-esparruarekin lotutako informazio-testuetan (aldizkari profesionaletan, libu-
ruxketan, katalogoetan, testu digitaletan…) zentzu orokorra laburtzea. 

  
  
 

4. MULTZOA: HIZKUNTZA ERAKUNDE HARREMANETAN (20 ordu) 
  
Eduki motak: 
  
Prozedurazkoak: 
  

• Multzoarekin zerikusia duten testuak (lan-parteak, legeak…) ulertzea: 
− Aipatu testuak nork bere kasa irakurtzea, informazioa lortzeko eta lanbidean 

hobetzeko baliabide gisa. 
− Testua interpretatzea, hura sortzeko egon diren baldintza materialen arabera eta 

harekin batera datozen elementu ez-hizkuntzakoen arabera. 
− Lortu nahi diren helburuen arabera informazioa aukeratu eta tratatzea. 
  

• Multzoarekin zerikusia duten testuak (lan-parteak, enplegu-gutunak, eztabaidak…) 
sortzea: 

− Lan-esparruan komunikatzeko, ahozko eta idatzizko hizkuntza erabiltzea. 
− Aldez aurretik plangintza egin ondoren, komunikazio-egoerari egokitutako 

esparruetako testuak sortzea, koherenteak, zuzenak eta kanpo-aurkezpen argia eta 
ordenatua izango dutenak, bai euskarri analogikoak bai digitalak erabilita. 

− Norberak sortutako testuak betiere ebaluatu eta zuzentzea. 
  

Gertakariak, kontzeptuak eta printzipioak: 
  

• Multzoko testu-mota ohikoenak (lan-parteak, eztabaidak, legeak…): 
− Landutako testuetako bakoitzaren komunikazio-egoeraren ezaugarriak: 

♦ Komunikazio-egoeraren elementuak eta horiek testuetan duten isla. 
♦ Erregistroa. 
♦ Gizarte-komunikazioaren arauak (hitz egiteko txandak…). 

− Landutako testuetako bakoitzaren ezaugarri diskurtsiboak: 
♦ Testuaren egitura. 
♦ Kohesio-prozedurak: gaikako progresioa, denboren arteko loturak eta lokailuak. 
♦ Testuaren ortografia: paragrafokako banaketa. 

− Landutako testuetako bakoitzaren hizkuntz ezaugarriak. 
  
 
Jarrerazkoak: 
  

− Hizkuntza lanbide-bizitzako adierazpide eta komunikabide gisa. 
  
− Koherentziari, egokitasunari eta zuzentasunari dagokienez, norberak idatzitako testuak 

gainbegiratzearen garrantzia balioestea. 
  

  
EZAGUTZA ADIERAZLEAK: 

  
4.1. Esparru honi berezkoak zaizkion testuetan (enplegu-gutunetan, aktetan, 

eskabideetan, curriculumetan…) hizkuntz ezaugarriak eta egitura  antzematea. 
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4.2. Esparru honi berezkoak zaizkion testuak (enplegu-gutunak, aktak, eskabideak, 
curriculumak…) koherentziaz eta zuzen idaztea. 

4.3. Norberaren iritziak aditzera emateko beharrezkoak diren baliabideak erabiliz 
eztabaidetan parte hartzea. 
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ERANSKINA: HIZKUNTZAREN INGURUKO AUSNARKETA 
(Gutxieneko kontzeptuzko edukinen zerrenda) 

 
Komunikazio-egoeraren ezaugarriei lotuak: 
 

• Modalizazio-prozedurak 
• Perpausaren modalitatea 
• Erregistroa  

 
Ezaugarri diskurtsiboei lotuak: 
 

• Testuaren egitura: 
• Kohesio-prozedurak: 

 Lokailuak 
 Korreferentzia gramatikala (anafora) 
 Korreferentzia lexikoa: sinonimoak, errepikapenak, elipsia... 

 
Hizkuntz ezaugarriei lotuak: 
 

• Morfosintaxia 
 Hitza: 
 Hitz kategoriak: substantiboa, aditza eta adjektiboa. 

 
• Sintagma: 

 Izen sintagma eta Aditz sintagma 
 

• Perpausa: 
 Sujetua eta predikatua 

 
• Léxikoa: 

 Harreman semantikoak hitzen artean. 
 

 
Oharra: edukin hauek ez dira landu behar beren aldetik, isolaturik, baizik eta tetuak ulertzeko 
eta produzitzeko prozedura ezberdinen zerbitzuan. 
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EDUKI BLOKEEN EZAGUTZA ADIERAZLEEI DAGOZKIEN 
ARIKETEN ADIBIDEAK 

  
BLOKEA ADIERAZLEA ARIKETAK 

 1.1. Eremu honetako testuen hizkuntz ezaugarriak eta beren 
egitura errekonozitzea. 

2, 6 

1.2. Eremu honetako testuak idaztea (oharrak, abisuak, posta 
elektronikoa…), duten xedeari egokituta. 

1, 2, 3 

1.3. Lan-elkarrizketa batean parte hartzea, komunikazio-
egoera horren berezko arauak errespetatuz (hitz egiteko 
txandak, emandako datuen aukeraketa, erregistroa, 
keinuketa…). 

4, 5 

1 

1.4. Norberaren iritziak aditzera emateko beharrezkoak diren 
baliabideak erabiliz eztabaidetan parte hartzea. 

6 

2.1. Eremu honetako testuen hizkuntz ezaugarriak eta beren 
egitura errekonozitzea. 

8, 9 

2.2. Multzo honetako testuak ulertzea, nola ahozkoak hala 
idatzizkoak, eta horien asmoa eta xedea zein den 
antzematea. 

7 

2.3. Komunikabide ezberdinetatik datozen testuak aztertzea 
eta informazioa iritzitik bereiztea. 

8, 9 2 

2.4. Multzo honi berezkoak zaizkion testuetan, nola 
ahozkoetan nola idatzizkoetan, lanerako garrantzizkoak 
diren informazioak interpretatzea. 

10 

3.1. Eremu honetako testuen hizkuntz ezaugarriak eta beren 
egitura errekonozitzea. 

11 

3.2. Lanbide-esparrurako informazio egokia bilatu eta 
aukeratzea, bai teknologia berriak (Internet, 
multimedia…) bai informazio-iturri tradizionalak erabilita. 

12 

3.3. Lanbide-esparruarekin lotutako informazio-testuetan 
(aldizkari profesionaletan, liburuxketan, katalogoetan, 
testu digitaletan…), ideia nagusiak bigarren mailakoetatik 
bereiztea. 

13 3 

3.4.Lanbide-esparruarekin lotutako informazio-testuetan 
(aldizkari profesionaletan, liburuxketan, katalogoetan, 
testu digitaletan…) zentzu orokorra laburtzea. 

14 

4.1. Esparru honi berezkoak zaizkion testuetan (enplegu-
gutunetan, aktetan, eskabideetan, curriculumetan…) 
hizkuntz ezaugarriak eta formatua antzematea. 

15, 16 

4.2. Esparru honi berezkoak zaizkion testuak (enplegu-
gutunak, aktak, eskabideak, curriculumak…) 
koherentziaz eta zuzen idaztea. 

16 4 

4.3. Norberaren iritziak aditzera emateko beharrezkoak diren 
baliabideak erabiliz eztabaidetan parte hartzea. 

17, 18, 19 
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1. Posta elektronikoaren bidez (e-mail bidez) mezuak igorri eta jasotzea eguneroko 
gauza da lan-munduan eta baita gainerako giza jardueratan ere. 

 
Orain e-mail bat idatzi eta igorriko duzu, eguneroko bestelako jardueratan egiten den 
bezalaxe. 
Aipatu posta elektronikoa idazkaritzara zuzenduko duzu. Haiek eskolatze-liburua 
eramateko eskatu dizute, baina zu kanpoan zaude bidaia batean eta, horregatik, ezin diezu 
eskatzen dizuten egunerako bidali. Jarduera hau, ordenagailuan egin beharrekoa bada 
ere, ondoko pantailaren irudia ematen dizugu datuak sartzeko eredu gisa balio dakizun. 

 
 
2. Oraingoan zuzendu egingo dugu aurreko ariketan idatzi dugun posta elektronikoa. 

Zuzendu aurretik, irakurri arretaz ondoko koadroan eskaintzen dizkizugun arauak, 
lagungarri gerta dakizkizuke eta. Behin akatsak aurkituta, idatzi berriro ere posta 
elektronikoa.  
 
http://www.rompecadenas.com.ar/ 
http://www.articulos.astalaweb.com/E-
mail/Breve%20manual%20de%20estilo%20para%20escribir%20un%20e-mail.asp 

 
 

 
 
3. Aurreko ariketako arauak kontutan hartuta, idatzi e-mail bat ikasten ari zaren 

espezialitatea aipatuz eta pertsonal buruarekin elkarrizketa bat eskatuz, zure 
curriculuma emateko. 

 
 

4. Behean agertzen den helbidean, lan-elkarrizketa prestatzeko jarraibideak ematen 
dira. Bestela, gai honi buruzko informazioa eskaintzen duten esku-liburuetara ere jo 
daiteke. 

  
Talde txikitan bertan agertzen den informazioa irakurriko dugu, eta dossier batean lan-
elkarrizketa batera joaterakoan kontutan hartu behar diren puntu garrantzitsuenak zein 
diren idatziko dugu. 
  

- Igorlea eta hartzailea  
- Argi eta errez identifikatzeko modukoak izan behar dute. 
- Gaia 
- Laburra baina argia izan behar du. 
- Agurra 
- Hartzaileari dagokion tratamendua erabili. 
- Mezuaren gorputza 
- Gai zehatz bati egindako erantzuna bada, gaiaren aipu argi eta laburra egin behar da, hartzaileak 

gai hori gogora dezan. 
- Saiatu ez oso mezu luzea idazten, lerro gutxitan bildu ukitu nahi duzun gaia. 
- Ez eman OK, BAI, EZ,...  bezalako erantzun soilak 
- Agur formula egoki batez amaitu. 
- Estilo-arazoak 

-Hikako, zukako edo berorikako tratamendua hartzailearen araberakoa da. 
-Ez idatzi letra larritan. 
-Mezua berriro idatzi igorri baino lehenago. 
-Ortografia berrikusi. 
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Behin dossierra prestatuta, talde handiaren aurrean azalduko dugu, eta azal daitezkeen 
puntu ezberdinen inguruan eztabaidatzeko aukera egongo da. 
  

www.errenteria.net/gaztebulegoa/ eusk/juven_empleo_01.htm - 29k - Resultado Suplementario 
http://www.canaltrabajo.com/orientacionlaboral/guias.php?id especial=12&indice=s      
 
 
5. Oraingoan, lan-elkarrizketa bat simulatuko dugu. Horretarako, "hizkuntza harreman 

instituzionaletan" deritzan blokeko bigarren ariketan prestatu dugun curriculuma 
erabiliko dugu. 

 
Lauko taldetan bilduta simulatuko dugu lan-elkarrizketa. Talde bakoitzean, bat 
elkarrizketatzailea izango da, beste bat elkarrizketatua, eta gainerako biak behatzaileak. 
Talde bakoitzean paperak aldatuko dira pertsona guztiek paper guztiak bete arte. 
  
Guk hemen galdera posible batzuk ematen dizkizugu, elkarrizketatzaile gisa galdetegia 
prestatzeko edota elkarrizketatu gisa zein galdera mota espero behar duzun irudikatzeko. 
Hona hemen lan-elkarrizketa behatzeko balioko duen txantiloia: 

  
 
5.1. Prestakuntza akademikoa  

  

Gaiak:  
− Oinarrizko ikasketak 
− Azkenaldiko ikasketak 
− Prestakuntza espezializatua (ikastaroak, mintegiak)  
− Gustagarrien edo gorrotagarrien egiten zaizkizun aztergaiak  
− Kalifikazioak, errendimendua 
− Prestakuntzarako jarrera 
− Geure aukeren arrazoiak 
− Eskatzen den lanpostua eta norbere bokazioaren arteko harremana 

  
Adibideak: 

− Zein ikasgaietan atera dituzu emaitzarik onenak? Gustukoen izan zenituenak?  
− Zein izan da zure irakasleekiko harremana?  
− Nolakoak izan dira zure kalifikazioak? 
− Zergatik emaitza horiek? 
− Gustura al zaude lortutako emaitzekin? 
− Zergatik aukeratu zenuen ikasketa-zentro hau? 
− Zergatik aukeratu zenituen ikasketa hauek? 
− Zeintzuk izan dira lorpen handienak eta oztoporik handienak zure prestakuntzan? 
− Nola lortu zenuen zure ikasketak ordaintzea? 
− Ikasten jarraitu nahi al duzu? Zein arlotan?  

  
5.2. Lan-esperientzia  

  

Gaiak: 
− Lehendabiziko lanak 
− Lan finkoak 
− Lan gorabeherak 
− Gaitasuna eta konpetentzia 
− Noiz eta nola sartu zinen 
− Aldaketaren arrazoia 
− Lankideekiko harremana 
− Hautagaiak duen esperientziaren egokitasuna lanposturako 
− Lanpostuan dituzun aspirazioak 
− Helburu profesionala 
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− Autonomia-maila, ardura, erabakiak hartzeko gaitasuna...  
  
Adibideak: 

− Nola sartu zinen aurreko enpresatan? 
− Zer lanpostu bete zenuen? Zein jarduera burutu zenituen? 
− Zer gustatu zitzaizun gehien lanean? 
− Zergatik utzi zenituen? 
− Zure ustez zer iritzi zuten zutaz zure lankideek? 
− Nola nahiago duzu lan egitea? 
− Zure lanean izan dituzun arrakastarik handienak? 
− Zer gogoratzen duzu zure lehen lanpostuaz? 
− Zein abantaila eskaintzen dizu eskatutako lanpostuak? 
− Zein arazo izan zenuen zure aurreko lanpostuetan? Nola konpondu zenituen? 
− Deskribatu zure nagusi/lankide/manuko ideala 
− Zein da zure helburu profesionala? 
− Eskatzen duzun lanpostuak gizartean bere garrantzia duela uste al duzu?  

  
5.3. Motibazioa  

  

Adibideak 
− Zer ematen dizu lanpostu honek lehengoak/oraingoak ematen ez zizuna? 
− Zer bilatu nahi duzu enpresa honetan? 
− Zer da zuretzat lan-giro ideala? 
− Zein helburu dituzu epe laburrerako, eta luzerako? 
− Zenbateko soldata espero duzu?  

  
5.4. Gaur egungo jarduerak eta interesak  

  

Gaiak 
− Interes eta zaletasun nagusiak 
− Bizimodua eta asmoak 
− Denbora-banaketa 
− Kultura-maila 
− Garapena eta adimena 
− Giza harremanak 

  
Adibideak   

− Zer irakurtzen duzu egunkarietan? 
− Zer lortu nahi duzu oraindik lortu ez duzunik? 
− Zer gustatzen zaizu egitea zure aisialdian? 
− Zein giza jarduera mota duzu nahiago? 
− Bazkunen bateko kide al zara? 
− Zure lanbidearen zein ataletan sakondu nahiko zenuke?  
− Zer egiten duzu asteburutan?  

  
5.5. Nortasuna  

  

Gaiak  
− Gaitasunak eta trebetasunak 
− Ezagutzak 
− Esperientzia 
− Nortasuna 
− Tasun pertsonalak 

  
Adibideak 

− Zergatik interesatzen zaizu lanpostu hau?  
− Zer ekarpen egin diezaiokezu lanpostu honi? 
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− Zeintzuk dira zure mugak? 
− Zein ataletan hobetu behar duzu? 
− Deskribatu zure nortasunaren alderdi sendoak eta ahulak 
− Zer ekarpen egingo zenioke enpresari kontratatua izatekotan? 
− Zerk bereizten zaitu gainerako lehiakideengandik?  
− Nola erreakzionatuko zenuke presio/despotismo/intsubordinazio/ardura 

eza/segurtasun eza egoera batean?  
− Nolakoa izan da orain artean zure lankideekiko harremana?  

    
 
 
LAN ELKARRIZKETA BEHATZEKO TXANTILOIA 
  
 Oso egokia Egokia Nahikoa 

desegokia 
Desegokia 

Zehaztasunez 
erantzuten ditu egiten 
zaizkion galderak 

        

Hitz zehaztugabe 
gehiegi erabiltzen ditu 

        

“Komodin” gisako hitzak 
erabiltzen ditu 

        

Ideiak ondo ordenatzen 
ditu 

        

Pentsatu egiten du 
galdera bakoitzari 
erantzun baino lehen 

        

Egoera honen aurrean 
segurtasuna erakusten 
du 

        

Egoera honetarako 
hizkuntza erregistro 
egokia darabil 

        

Elkarrizketatzaileari 
zuzentzen zaio alusio, 
begiradak eta halakoen 
bidez 

        

Keinuak erabiltzen ditu 
adierazkortasuna 
areagotzeko 

        

Astiro hitz egiten du eta 
hitzak ongi mozten ditu 

        

Hitz garrantzitsuenak 
intonazioaren bidez 
azpimarratzen ditu 

        

Informazioa 
zehaztasunez 
transmititzen du 

        

    
6. Ariketa honetan argudiozko testuekin erlazionatutako jarduera bat burutuko dugu. 

Jarduera ikasgelan aukeratutako gai baten inguruko jarrera bat defendatzea izango 
da. Zure parte hartzea prestatzeko, zure iritziaren aldeko argudioak idatziko dituzu, 
eta baita solaskideek plantea ditzaketen eragozpenei aurre egiteko erantzunak ere. 
Ez ahaztu zure parte hartzea sarrera batekin hasi eta ondorio-esaldi batekin 
bukatzea.  
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ALDEKO ARGUDIOAK PLANTEA DAITEZKEEN  AURKAKO ARGUDIOAK 
    
    
    
    
    
  
GAIAREN SARRERARAKO BUKATZEKO 

 Hasteko … 
 Ezer baino lehen … 
 Printzipioz … 
 Eztabaidatuko dugun gaia … 
 Gure gaurko gaia … 

 Ondorio gisa … 
 Amaitzeko 
 Labur esanda … 
 Beraz … 
 Hortaz … 

  
 
7. Erantzun testu honi buruz behean egiten zaizkizun galderei: 
  

LAZKAO LANTZEN SA 
  
2004ko urriaren 19an eginiko bilkuran, Lazkao Lantzen 
SAko Administrazio Kontseiluak erabaki zuen, besteak 
beste, Baldintza Orria onartzea, Laguntza Teknikoa 
aukeratzeko Lehiaketa baterako. Laguntza Teknikoa 
Lazkaoko 1 Sektorean –Orobione- bloke bat eraikitzeko 
izango da: 24 etxe, Udalak tasatuak; garajeak eta 
trastelekuak. 
  
Nahi duten guztiek eskura izango dute Baldintza Orria 
Lazkao Lantzen SAren bulegoetan, Zarautz etorbideko 
82 – 3.a 20018 Donostia helbidean, 943212354 
telefonoan edo maider@esarbe.net helbide 
elektronikoan. 
  
Eskaintzak aurkezteko epea 2004ko azaroaren 15ean 
bukatuko da. 
  
2004ko urriaren 23ko “BERRIA “ egunkaritik hartua 
(9. orrialdea) 

  
  

1. Zein da testuaren helburua? Zertarako argitaratu da? 
2. Nor da testuaren igorlea? 
3. Nortzuk dira testuaren hartzaileak? 
4. Zein da testua argitaratzeko beharra ekarri duen gertaera? 
5. Non du egoitza iragarkian aipatzen den enpresak? Zein dira bere telefonoa eta helbide 

elektronikoa? 
 

 
8. Honako bi testuetan, informazioaz gain, kazetariaren iritzia ere agertzen da. 

Azpimarratu iritzia edo balorazioa adierazten dituzten adierazpenak.  
Gero, aukeratu informazio horietako bat bihurtu ezazu albiste batean. Horretarako 
kendu iritziak adierazten dituzte elementu guztiak. 
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Mesopotamiako ondare arkeologikoa suntsitu dugu Pello Zubiria 
 
Irakeko ondare arkeologikoak azken hilabeteotan jasan duen hondamendia historian jazo diren 
latzenen artean geratuko da. Zibilizazioaren sehaska izan zen eta lehen hiriak eraiki zituen 
Mesopotamia zaharrean, Mendebaldeko kolekzionistek erosi nahi dituzten pieza jakinen bila, 
lapurrek interesatzen ez zitzaien gainerakoa birrindu dute: aurriak zanpatu, aztarnategiak 
edonola zulatu, gaineko geruzetan zeuden ontzi eta gainerakoak txikitu... Hau guztia, 
Mendebaldeko armaden muturren aurrean gertatu eta gertatzen ari da. 
 
Londresko "The Independent" egunkariko kazetari batek etsipenetik idatzi du Tigris eta Eufrates 
ibaien artean gertatzen ari den hondamendiaz. 
Honela deskribatu du bere begien aurrean ikusitako desastrea Robert Fisk kazetari ingeles 
ezagunak: "Oum Alkarab, 'Eskorpioien Ama' du izena hiriak. Eta esan liteke B-52 hegazkinek 
bonbakatu dutela. 6 metroko zuloen artean ibili naiz, Historiako lehen hirietako baten arrastoen 
bila. Baina lapurrak pasatuak ziren aurretik: dena ostu eta txirtxilatu dute. 25 kilometro karratu 
ingurutan, dena zulatu eta hondatu dute. Jauregi sumeriarrak, tenpluen hormak, zutoin garaiak, 
olio zizailuak, anfora izugarriak, maitasunez dekoratutako platerak... dena dago hauts bihurtua". 
Antzinako keramika eta adreilu hondarretan orkatiletaraino sartuta ibili da kazetaria, eta 
garraztasunez kontatu du idazketa asmatu zuen herrialde honetan, lehen lege, egutegi eta arau 
matematikoak eta Gilgameshen epopeia sortu zuen eskualde honetan, nolako triskantzak 
burutu dituzten lapurrek. 

(“Sareko Argia”-tik hartua (2003-06-29). www.argia.com) 

  

Kerosenoaren faltan  

LEIPZIG  

 Astelehenak eguzkitan. Alemaniako Gobernua osatzen duen alderdi nagusia, SPD 
sozialdemokrata, porrot ugari ari da biltzen aurten udal, eskualde eta Europako bozetan, eta 
gobernu gorri-berdeak bultzatu duen Hartz IV legea da horren eragilea. Gerhard Schroeder 
kantzilerrak zuzentzen duen alderdia (SPD) zatitzeko arriskuan da, baita Alemania ekialdearen 
eta mendebaldearen arteko aldea handitzeko arriskuan ere. Izan ere, ekialdean langabezia tasa 
%18koa da, ia bikoitza. Berlingo harresia bota zutenetik, milaka milioi euro jaso ditu ekialdeak 
industria garatzeko, baina emaitzak ez dira espero bezalakoak izan, eta gazteak joan egiten 
dira. Hartz legeak langabezia sariak murriztea aurreikusten duenez, eraginik latzena ekialdean 
izango du. Horregatik, abuztuaren erdialdetik milaka lagun manifestatu dira astelehenero, 
erreformen aurka. 1989an gobernu komunistaren aurka egindako mobilizazioetan oinarritu dira 
protestak antolatzeko. Leipzigen izan dira manifestaziorik handienak, eta han izan zen duela bi 
aste Oskar Lafontaine SPDko presidente ohia ere. Lafontainek kritika gogorrak egin dizkio 
Schroederri, eta prest agertu da ezkerreko beste alderdi bat sortzea babesteko.  

SPDk, berriz, Saarland meatzari tradizio handiko lander-eko bozak galdu zituen igandean. 
Historikoki sozial- demokraten gotorleku izandakoa 1999an galdu zuten, baina orain jaitsiera 
latza izan da: botoen heren bat gutxiago. Bi aste barru, Saxonian eta Brandenburgon berriz 
irabaztea espero du oposizioak.  

Alemaniaren egoera ekonomikoa dela eta, gorri-berdeek beren burua behartuta ikusi dute 
neurriak hartzera. Zergak igotzeak enpresaburuen haserrea piztuko lukeela kontuan harturik, 
langileen eskubideak murriztea hobetsi dute; hots, krisia ahulenen kontura konpontzeari ekin 
diote. Herrialdearen batasun administratiboak ez du zatiketa ekonomikoa ezabatu. Hori 
iradokitzen du Forsa Institutuak egindako inkesta batek. Inkestaren arabera, bost alemaniarretik 
batek harresiaren aurreko egoerara itzuli nahi du, zehazki; mendebaldeko alemaniarren %24k 
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eta ekialdeko %12k. Hartz IV legeak, hala ere, ez du harresi psikologikorik sortu herritarrengan; 
Alemania osoan eragin ditu protestak.  

(“Berria” egunkaritik hartuta -2004/09/12) 

  
9. Ariketa honetan bi informazio objektibo itxuraldatu behar dituzu elementu 

subjektiboak, balorazioak, iritziak eta abar sartuz. 
  
  

Bizkaian izandako bi lan istriputan bi langile zauritu dira  
Galdakaon, M.R.J. 47 urteko barakaldarra zuhaixkak mozten ari zela, metro bateko 
altueratik erori zen atzo eguerdian, DYAren arabera. 13:45ean, Bilboko Texagorri kalean 
kamio batetik deskarga lanak egiten ziharduela, J.R.R. 45 urteko langilea bi metroko 
altueratik erori zen. Basurtuko ospitalera eraman zuten berehala. @:  
 
  

 
© Berria.info 

  

Hamabi pertsona hil dira hainbat erasoren ondorioz  

Erredakzioa  

Gutxienez hamabi pertsona hil ziren atzo Iraken. Bagdaden diplomatikoak babesten zituen 
konboi baten kontra bonba-auto bat leherrarazi eta hiru zibil hil ziren. Australiako soldaduak ari 
ziren diplomatikoak babesten. Mosulen beste bi bonba-auto leherrarazi eta lau pertsona hil 
ziren. Udaletxearen aurrean zartatu zuten aurreneko autoa. Poliziako koronel bat eta beste bi 
pertsona hil ziren bertan. AEB Ameriketako Estatu Batuetako Armadaren konboi baten kontra 
zartatu zuten bigarren autoa eta zibil irakiar bat hil zen. Ramadin, berriz, hiru irakiar eta 
AEBetako soldadu bat hil ziren borroketan. Washingtonek Faluja bonbardatu eta beste hiru 
irakiar hil zituen. Bulgaria eta Estoniako soldadu bana hil ziren ere erresistentziaren erasoetan. 
Kerbalan apaiz xiita bat hil zuten tiroz. Irakeko Armada Islamikoak diplomatiko estatubatuar 
bat hil zuela adierazi zuen.  

(“Berria” egunkaritik hartua. 2004/10/26) 

 
10. Behean  aurkezten diren hiru testuekin honakoak egin behar dira:  
  

-Bilatu letra beltzez dauden hitzek duten esanahia lan-munduari dagokionez.  
  
-Pentsa ezazu Basauriko udal eraikinetako, Naval enpresako edo Ufesa lantegiko 
langilea zarela eta azaldu lankideei informazio hauek zuen lan-interesetarako 
onuragarri ala kaltegarriak diren.  
  

ERAKUNDEEK ENPRESA AZPIKONTRATATUEKIN ARDURA BADUTELA ZIURTATU DU 
ANGEL TOÑA BITARTEKARIAK  
 
ERREDAKZIOA - BILBO  
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Basauriko udal eraikinetako langile grebalariak lanera itzuli ziren egun berdinean, gatazkari 
amaiera eman dion laudoa jakinarazi zuen Angel Toñak, Eusko Jaurlaritzako Lan Sailak 
izendatutako bitartekariak. Toñak erabaki duenez, Basauriko Udalarentzat lan egiten duten 
FCC konpainiako garbitzaileen soldata %6,35 igoko da aurten eta KPI gehi %3,75 datorren 
urtean. 

 Igoera horiek oso urrun daude langileek eskatzen zituztenetatik. Izan ere, grebalariek galdegin 
zuten beren batezbesteko soldata 600 euro hilean, udal garbitzaileenen mailara iristea 900 
euro. %50eko igoera, beraz.Igoera hori «ez da nahikoa», onartu zuten ELAk eta ESK-k, greba 
hasieratik bukaerara sustengatu duten bi sindikatuek CCOOk aspaldi utzi zuen. Edonola ere, 
ontzat hartu zuten epaia. Batetik, greban zehar FCCk kaleratu duen langilea berriro hartzera 
behartu du. Bigarrenik, «grebalariek eskatu dute beraien lantokian lan baldintzak hobetzeko eta 
lurraldeko ituna gainditzeko eskubidea, eta arrazoia eman die». Gainera, bi sindikatuek 
aldarrikatu dutenez, laudoak bidezkotzat jo du langile azpikontratatuek bazterketa gainditzeko 
eskaera, eta hortaz, «etorkizunerako indarturik geratu da» 

  

Hiru orduko batzarra egin zuten atzo Naval ontziolako beharginek, behin CCOOk eta UGTk 
SEPIrekin aurreakordioa lortu ostean, zer egin aztertzeko. Bi gauza gelditu ziren agerian: 
langileen haserrea, batetik, eta sindikatuen arteko desadostasuna, bestetik. UGT eta CCOO 
SEPIrekin negoziatzen jarraitzeko prest agertu ziren, Sozietate Publikoaren azken 
proposamena oinarri hartuta. Proposamen horrek, Navalen jabegoaren %49 aurreikusten du 
soilik esku publikoetan. Baina, UGTko ordezkari eta enpresa komiteko presidente Miguel 
Angel Asporosak berak aitortu zuenez, «zenbait langilek euren ideiak sutsuki azaldu dituzte, 
eta badirudi gehiengoak ez lukeela proposamena onartuko». Langileen batzarrean ez zen 
inolako proposamenik bozkatu azkenean.  

  

NAFARROAKO ETXARRI-ARANAZ HERRIAN DAGOEN UFESA LANTEGIA ITXIKO DU 
BSH MULTINAZIONAL ALEMANIARRAK.  

Herenegun arratsaldean lan batzordearekin egindako bileran iragarri zuen itxiera 
zuzendaritzak. Ufesako lan batzordea, LABeko bost ordezkarik eta UGTko beste bik osatzen 
dute. Itxiera justifikatzeko lantegia ez dela «errentagarria» argudiatu zuen multinazionalak. 
«Merkatuan arazoak dituztelako eta dirua galtzen ari direlako itxiko dutela enpresa esan 
ziguten», aipatu zuen Alberto Sanchez LABeko ordezkari eta lan batzordeko buruak atzo. 
Ufesak erradiadoreak, frijigailuak eta kafe-makinak egiten ditu eta produkzioa lan kostuak 
merkeagoa diren Europa Ekialdera, Txekiara, eramateko asmoa du BSH taldeak. Gaia 
plazaratzeko erabili diren «moduak» salatu zituen LABek. «Filtrazio interesatua egin da 
langileen artean kezka sortzeko eta enpresen asmoekin bat egiteko giroa sortzeko», salatu 
zuen sindikatuak komunikabideei igorri prentsa oharrean. Sindikatuaren esanetan 
multinazionalak iragarritako itxiera «xantaia» da. Izan ere, Sakanan 160 lanpostu galtzeak 
ondorio ekonomiko eta sozial kaltegarriak ekarriko ditu. Halaber, itxiera iragartzeko 
zuzendaritzak emandako argudioak arbuiatu zituen LABek. «Errentagarritasunaren izenean 
ekonomi presio taldeek asmatutako lekualdatze politikari galga jartzeko tenorea» dela esan 
zuen. Nafarroako Gobernuari esku hartzeko ere eskatu zion. «Nafar guztien interesak 
defendatzen dituela esaten badu, Sakanako industria sarea defendatzeko aukera du 
Gobernuak, multinazionalari hartutako konpromiso ekonomiko-sozialak betearazteko exijituz», 
aipatu zuen LABek.  
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  11. Irakurri honako testua bere hizkuntz ezaugarrietako batzuk analizatzeko.erabili 
horretarako eskeintzen zaizun txantiloia. Hau bete ostean idatzi koadro batean 
zein diren eremu honetako testuen ezaugarriak. 

 
Munduko zientzialariak Lurreko tenperaturari buruzko datuak 
jasotzen, aztertzen eta kontu handiz egiaztatzen eman 
dituzte azken 100 urteak. Era askotako datuak dira, noski, 
baina jasotako azkenek emaitza ikaragarriak adierazten 
dituzte: 

∞ Historiako 10 urterik beroenak azken 15 urteetan 
izan dira. 

∞ Dagoeneko, 1990.eko hamarkada 1980koa baino 
beroagoa izan da; hamarkadarik beroena 0,1 °C-ko 
diferentziaz. 

∞ Estatu Batuetako zenbait lurraldetan 1,1-2,0 °C-ko 
tenperatura-igoerak neurtu dira mende honetan. 

∞ Testaketa fidagarriak egiten hasi zirenetik, XIX. 
mendearen bigarren erditik, lurrazalak 0,3-0,6 °C-ko igoera 
jasan du. 

Oso urte gutxira arte, ikertzaileak ez zeuden guztiz ziur 
tenperatura-aldaketa hauen arrazoiaz. Klima-aldaketa hau 

naturala den edota giza iharduerak eraginda ez zuten garbiro esaterik.  

Zalantza horiek guztiak 1995eko udazkenean argitu ziren behingoz... 
 
 
 

 
Testuaren ezaugarriak 

 
 

 
1. Informazioa emateko balio al du?  
 

 

 
2. Emandako informazioa errepikatu al 
da? Gehiegizkoa ala urriegia izan al 
da? 
 

 

 
3. Testua paragrafotan banatuta al 
dago? Paragrafo bakoitzak ideia bat 
garatzen al du?  Paragrafoek antzerako 
luzera al dute? 
 

 

 
4. Zein pertsona erabiltzen da(lehena, 
bigarrena, hirugarrena)?  

 

 
5. Zein aditz aldi nagusitzen da? Zein 
aditz modu da erabilien testuan? 
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6. Hitz ezezagun asko al dago? Azaldu 
egiten al dira? 
 

 

 
7. Iritziak al daude? 
 

 

 
12. Bilatu informazioa ohikoenak diren kontratu-moten estatistikei buruz. Informatu 

kontratu horien iraupenaz, gehien eskatzen diren jarduera profesionalez… 
Informazioa bilatzerakoan erabili honako bitarteko hauek: 

  
 GOOGLE bilatzailea. Erabili “Bilaketa aurreratua” izeneko tresna, eta baita “Direktorio” 

izenekoa.  
 Egunkari digital baten hemeroteka. Erabili eskaintzen diren bilaketa-aukerak zure 

gaiaren inguruko berriak aurkitzeko. 
  

 Informazio iturriak aztertu ostean, aukeratu egin behar duzue iturri ezberdinetan aurkitu 
dituzuen informazioen artean zuei gehien interesatzen zaizkizuenak. 

 
13. Ariketa honetan eta hurrengoan, laburpenaren teknika landuko dugu. Laburtzea 

ezinbesteko prozedura da inguruan dugun informazio karga erabili ahal izateko. 
Behean gai berari buruzko hiru testu dituzu. Hiru testuen edukia laburtu beharko 
duzu idatziz. 

  
* Lehenengo urratsean, testuak azpimarratuko dituzu, oinarrizkoak diren informazio eta 
ideiak gainerakoetatik bereizteko.  

  
 
 

AZPIMARRAKETA 

Azpimarratzeak erraztu egiten du geroago egingo den irakurketa, inportanteena bereizten 
duelako.  

- Kontutan hartu beharrekoak: 
- Teknika hau baliagarria izango da soilik norberak azpimarratzen badu, horrela,  testua 

ondo ulertzeko esfortzua egina izango baitu. 
- Ahalik eta hitz kopuru txikiena azpimarratu, baina azpimarratutakoak zentzua izan 

behar du telegrafikoki bada ere. 
- Alferrikakoa da ulertzen ez dena azpimarratzea, baita arrazoi berarengatik 

baztertzea ere. Garrantzitsua da ulertzen ez dena berriro irakurtzea, hiztegi edo 
entziklopediaren bat kontsultatzea, edo guk baino gehiago dakien pertsona bati 
galdetzea erabakiak hartu aurretik. 

  
- Azpimarratzeko prozedura: 

1.   Laburtu behar den testua irakurtzen hasi baino lehen, saiatu asmatzen zeri buruzkoa 
den izenburua bakarrik irakurriz eta testuaren detaile batzuk erreparatuta, baina osoa 
irakurri gabe. 
2.   Gero, saiatu testuak zer atal dituen ezberdintzen “irakurketa arin” baten bidez. 
Ziurtatu testuari buruzko hasierako hipotesia zuzena zen ala ez.  
3.   Orduan, irakurri berriro lehen pasartea (hasieratik lehen puntu eta aparte topatu arte) 
presa gabe eta diona ondo ulertzen saiatuz. 
4.   Behin pasartea ulertuta, erabaki zer den testuko garrantzitsuena eta mezu hori 
adierazten duten hitzak aukeratu. 
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5.   Aukeratutako hitzen azpian marra bat jarri. 
6.   Errepikatu prozedura bera pasarte bakoitzarekin. Gerta daiteke pasarteren batean 
ez azaltzea testuko ideia garrantzitsurik. 
7.   Bukatzeko, berriro irakurri azpimarratutakoa  eta ziurtatu aukeratutako hitzak 
zentzua dutela eta ez dela ezer falta. 

  
  
  
 

1. TESTUA 
 

Grillez hornituriko 
mikrouhin labeak 
Berotu, desjelatu eta 
gorritu ongi egiten 
dute denek 
Grill edo gainetiko 
erregailuez hornituriko 
zortzi mikrouhin labe 
aztertu dira: 
Panasonic, Moulinex, 
Lynx, Sanyo, Fagor, 
Samsung, Whirlpool 
eta  Ufesa.  

Kostua, Lynxeko 
24.650 pezeta eta 

Whirpooleko 
39.670 pezeta 
bitartean dabil. 
Prezioak prezio, 
aparailu horietako 
batetik besterako 

aldea nabarmentzen duena ez datza zeregina 
(elikagaiak desjelatu, berotu, prestatu edo 
gorritzea) betetzeko duten gaitasunean, honetan 
denek ederki baitihardute, erabiltzeko 
erosotasuna baizik. Garestienek (Whirpool, 
Sanyo eta Panasonic), esate baterako, 
tenporizadore elektrikoa (mekanikoa baino 
kalitate hobekoa) dute. Beste aldetik, grillez 
hornituriko mikrouhin hauen edukiera dezente 
aldatzen da, batetik bestera: Panasonicekoaren 
19 litroetatik Fagorrekoaren 12 litroetara doa. 
Aurretiaz finkaturiko programak (desjelaketa, 
kopuruen araberako beroketa, etab.) eroso 
gertatzen dira eta, gainera, aparailu guztiek 
agertzen ez duten balio erantsia da.  

 

 

 
    
 

Laborategian saiakerak 
egin ondoren, 
emaitzarik onenak 
Sanyok eta 
Panasonicek eskaini 
zituzten (garestienetan 
biak, izan ere). Sua 
hurbiltzean, 
Whirlpoolek oso 
erantzun txarra agertu 
zuen: babesgailua piztu 
ez zenez, aparailua 
zeharo hondaturik 
geratu zen.  

Elektrizitate eta osakerari dagokienez, labe guztiok seguruak dira. Irregulartasun bakarrak (Whirpoolek 
suaren aurrean erakutsitako erantzun txar-txarraz gainera) bi izan ziren: labeak funtzionatzen zuenean 
Ufesakoa gehiegi berotu zen eta, bestetik, Fagor eta Ufesakoak pizterakoan, sarean konektaturiko 
gainontzeko aparailu elektrikoen jardueran eragiten dituzten perturbazioak. Kalitate-prezio erlaziorik 
onena Samsungek agertzen du. Erabiltzaileak gehixeago ordain ahal badeza, Sanyo du beste aukera 
polita, marka honek aginteen maneiua erraztu beharko lukeen arren.   

  
  
 

2. TESTUA 
Grillez hornituriko mikrouhin labeak 
 
 

Molekulen igurzketaz berotzen dute.  

Barnean ipintzen diren elikagai eta edarien molekulak elkarren kontra igurztean, magnetroiaren 
(honelako labeen berariazko aparailuaren) bidez mikrouhin-erradiazioak eragiten dituen tresna 
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elektrikoa da honelako labea. Elikagaiak, igurzketa hori tarteko, berehala berotzen dira. 
Bukaera, ergonomia eta erabilera on-onak eskaintzen dituzte aztertu diren labeek. Salbuespen 
bakarra ?garrantzi handiegirik gabekoa? Sanyo izan zen: aginteak maneiatzeko zaila dela 
medio, erabiltzaileak behin eta berriz jo behar izaten du argibide-liburura. Kanpoko itxurari 
dagokionez, Panasonic, Sanyo eta Fagorekoak aproposak zirela deliberatu zuten. Lynx eta 
Ufesaren itxura ?normaltzat? jo zuten bitartean, gainontzekoena, "ondo" zegoen. Beste alde 
batetik, zortzi labeen egonkortasuna (euskarri duen azalerari aparailua nola atxikitzen zaion) 
oso egokia zen. Aparailu guztiek dute atzealdean halako tope moduko pieza bat, paretaren 
kontra-kontra ipin ez daitezen, era honetan, egurasketa hobetu eta gehiegizko beroketarik ez 
gertatzeko. Barrualdeko ikuskortasun argiena Sanyok eta Fagorek eskaintzen duten bitartean, 
txarrena Lynxek. Barneko argitasunetan balorerik garaienak Sanyo, Fagor, Samsung eta 
Ufesak eraman dituzten arren, gainontzekoena ere ona da. Erabilera-ezaugarriekin jarraiki, 
Sanyo eta Whirlpooleko aparailuek funtzionatzen duten bitartean, ezin alda daiteke berotzeko 
denbora, ezta potentzia ere; gainerakoetan bada denbora aldatzerik. Panasonic, Sanyo eta 
Whirlpoolen mantenua beste bostena baino egokiagotzat jo zen, grilleko erresistentzia labeko 
sabaian sarturik baitago: honek, aparailua garbitzea errazten du, noski.  

Lanean, denak egokiak.  

Etxekotresna elektriko hauek, elikagaiak berotu eta desjelatzeko erabiltzen dira, batez ere. 
Labeen eraginkortasuna neurtzeko, ogi, ziazerba eta aldez aurretik onduriko elikagaiekin egin 
ziren saiakerak. Labearen erdian, jelaturiko barra bat ogi pusketak eginik jarri zen eta, horrela, 
potentziarik garaienean minutu eta erdiz funtzionatu zuten labeek. Desizozteko 
eraginkortasuna oso ongi baloratu zen kasu denetan. Ondoren, fabrikatzailearen aginduak 
beteaz, pakete bat ziazerba desjelatu zen. Desjelatuaren uniformetasun eta ukimena behaturik, 
marka guztietan emaitza onak lortu zirela egiaztatu zen. Aurreondutako elikagaietan, azkenik, 
ultrajelaturikoak (pizza, kaneloiak, lasagna) desjelatu eta berotu egin ziren eta zortzi 
lehiakideek ere puntuazio garaia erdietsi zuten. Labe guztietan, desjelatze-eragiketak amaitu 
ondoren, elikagaiak gorritzeko grillarekin saiakerak egin ziren, eta emaitzak oraingoan ere onak 
izan ziren. Aparailu guztiak biziki isilak ziren, gainera.  

Magnetroia edota grilleko erresistentzia deskonektatzen duen tenporizadorea elektrikoa da 
Panasonic, Sanyo eta Whirlpool markakoetan, eta mekanikoa beste bostetan. Elektrikoen 
zehaztasuna eta kalitatea hobea da. Moulinexekoa mekanikoa da eta minutu baino akats-alde 
handiagoak izaten ditu. Tenporizadorea elektrikoa denean, labea denbora luzeagora erregula 
daiteke. Beste aldetik, Panasonic eta Sanyok bakarrik dituzte aldez aurretik zehazturiko 
programak, hainbat funtziorekin: elikagaiaren pisuaren araberako desizozketa, pisu horren 
araberako egospena, eta geroratutako egospena; bi labeetan ere beroketa geroago hasita 
programa daiteke. Ez dugu ahantzi behar, nolanahi ere, elikagaiaren desjelaketa eta egospena 
batera egiteko aukera zortzi labeek eskaintzen digutela.  

Tamaina ere, garrantzizkoa  

Panasonic da edukiera erabilgarririk handienekoa, 19 litrorekin; Fagor, berriz, txikienekoa: 12 
litro besterik ez. Sanyo, Samsung eta Ufesak bakarrik adierazten dute aparailuaren edukiera 
edo bolumen erabilgarria, baina hiruretan ere, adierazitako bolumena egiazkoa baino txikiagoa 
da. Marka guztiek dakarte erratilu edo platera eta sareska bat (Sanyok, bi). Erretilua birakaria 
da denetan; plateraren diametro erabilgarriaren neurriak, Panasoniceko 30 zentimetroetatik 
Fagoreko 21etara doaz. Fagoreko labeak bakarrik ematen du erretilua gelditzeko aukera. 
Mikrouhinari, grillari eta funtzio konbinatuari dagokienez, fabrikatzaileak adierazitako potentzia 
eta benetakoa bat datozen ere egiaztatu da: emaitza zuzena izan da kasu guztietan. Sarrerako 
eta irteerako potentziaren (mikrouhin potentzia) araberakoa da labe bakoitzaren 
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errendimendua: honetan, baliorik hoberenak Fagor eta Lynxek agertu dituzte, %67ko 
errendimenduarekin, guztien baloreak aproposak badira ere.  

Segurtasuna dela eta, bueltaka.  

Labea berotu ondoren, termopare edo zunda termometrikoaren bidez aparailuaren osagaiek 
eta karkasak zein tenperatura hartu duten egiaztatuz gero (Ufesakoak izan ezik) denek 
erantzun dute arauaren arabera. Labearen grillak funtzionatzen duenean, legeak baimenduriko 
mugetatik gaindi dago Ufesako aparailuaren goialdeak hartzen duen tenperatura. Tresnaren 
barnealdean tenperatura beroegi egokitzekotan arriskurik egon ez dadin, labe hauek 
babesgailu termikoa daukate, magnetroia berariaz magaltzen duenaz gainera. Lynxekoak 
horrelakorik ez duela, segurtasuna urriagoa da marka honetan. Panasonic, Sanyo, Fagor eta 
Whirlpoolek, gehiegizko tenperaturetara hurbilduz gero, saretik aparailua deskonektatzen duen 
pizgailu nagusi independentea dute. Jaki azukretsu edo gantzatsuak sua eragin dezake, 
gehiegi berotzen delako labe hauetan. Horrelako aukerak aztertzeko, labeetan patata bana, 
olio eta brandyrekin sartu, eta potentzia garaienean eta denbora luzeenean eduki ziren. 
Saiakeran zehar, su-keak labe guztietan sortu arren, ez ziren kanpora irten. Panasonic eta 
Sanyoko babesgailuak piztu egin ziren, ordea. Marka bi hauetako hondaketak arinak izan 
zirenez, hoztutakoan, labea prest zegoen berriro arieran jarduteko. Moulinex, Lynx, Fagor, 
Samsung eta Ufesak eragin latzagoak nozitu zituzten, baina funtzionatu, funtzionatu zuten 
labeek. Emaitzarik txarrena Whirlpoolek agertu zuen: aparailua zeharo hondatu zen eta ostera 
funtzionatzeko ez zen gauza izan.  

Labe guztietako segurtasun elektrikoa (hainbat saiakera egin ondoren) arauaren araberakoa 
dela egiaztatu zen. Labeen egikerari dagokion guztia (erresistentzia mekanikoa, egonkortasun 
eta arrisku mekanikoak, barneko hari elektrikoak, sareko lotunea eta kanpoko hari malguak, 
kanpoko harien borneak edota mikrouhinen ihesa: azken hau erabiltzaile askoren kezka bizia 
baita) arauaren araberakoa da. Eginkizun estra bat eskaintzen du Panasonicek: haurrentzako 
segurtasun-blokeoa, alegia, labeko aginteak indargabetzen dituena. Funtzionatzen ari direla, 
sare elektriko horretan konektaturik dauden beste aparailuen potentziaren gora-beherak 
sortaraz ditzakete labeok. Elkargarritasun elektromagnetikoaren balioespenik hoberena 
Moulinex, Lynx, Sanyo eta Whirlpoolek lortu dute; ondotik Panasonic eta Samsung darraizkie: 
hauek, arauaren araberako emaitzak eskaini badituzte ere, sare-borneetan tentsio-
perturbazioak eragiten dituzte. Fagor eta Ufesak, azkenik, balioespenik eskasena jaso zuten, 
arauaren arabera egokiturik ez daudelako.  

Ohartarazpen egokiak.  

Alderdi ikuskorrean eta era ezabagaitzean, aparailuaren ezaugarriak (tentsioa, potentzia, 
fabrikatzailea, etab.) irakurtzen diren, erabilitako ikurrak egokiak diren, adierazitakoa 
ezabaezina den eta labea erabili eta mantentzeko argibideak behar bezalakoak diren ere 
egiaztatu da.  

Labe guztietako xaflan dautza agertu beharreko datu guztiak espainolez, Panasonic, Moulinex 
eta Sanyo markakoetan izan ezik, hauek ingelesezko adierazpenen bat baitakarte. Ezin 
ezabatuzko markatua agertzen dute guztiek eta, Lynxek izan ezik, argibide-liburuska dute 
denek. Argibideetan ez da ohartarazten, adibidez: ?Zaindu labea maiz, berotzen denean edo 
plastiko, paper nahiz erabilera bakarreko gai erregarrietako ontzietan janaria ondu edo berotu 
ondoren?; ez dago ?Biberoi zein haurren janari-txarroetako edukia astindu edo nahasteaz 
gainera, kontsumitu aurretik tenperatura egiaztatu behar da, erredurarik ez gertatzeko"; era 
berean, ?Elika-hari malgua hondaturik baldin badago, fabrikatzaileak edo salmenta osteko 
zerbitzuak hornituko duen hari berezia ezarri beharra dago". Labe gainetik utzi behar den 
gutxieneko tartea ere ez du adierazten, informazio guztiok eman beharrekoak diren arren. 
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Labea abiatu aurretik, taupada-markagailua daukanak hartu beharreko neurriez 
sendagilearekin eta fabrikatzailearekin kontsulta egin behar duenik ere ez dute aipatzen. 
Adierazitakoaren ulergarritasuna (idazketa eta ikurrak) dela eta, Panasonic, Sanyo eta 
Whirlpool markakoak oso egokitzat jo ziren. Azkenik, labe guztiek dute CE adierazpen 
nahitaezkoa.  

 

Huts egitean nora jo.  

Fabrikatzaileek 12 hilabeteko bermealdia eskaintzen dute denek, Ufesak (36 hilabete) izan 
ezik. Lynx eta Fagoreko garantian, ipini beharrekoak diren erostunaren datuak adierazteko 
tokirik ez dago. Moulinexekoan aparailuaren datuak (modeloa, seriea, zenbakia, etab.) ez 
daude.  

Espainia osoan zehar dauden asistentzi guneei buruzko informazioa ematen dute 
fabrikatzaileek. Ufesak du gune gehien: 343; Sanyok (1) eta Panasonicek (7), berriz, gutxien. 
Fagorek, aparailua erosi ondorengo bost urteetan pieza osagarriak eskuratzeko ziurtasuna 
bermatzen dio bezeroari eta Whirlpoolek, ordea, zortzi urteraino luzatzen du epe hori. 
Gainerakoek deus ez dute aipatzen kontu horretaz.  

   
3.TESTUA 

Radarretik mikrouhin-labera 

Batek baino gehiagok uste du lehendabiziko mikrouhin-labeak okinaren egurrezko labean edo 
50. hamarkadako gas-labean daukala jatorria. Baina ez, oker dabil hori pentsatzen duena. 80. 
hamarkadako labe "izarrak" Bigarren  Mundu-Gerraren sekreturik handienetariko batean dauzka 
bere sustraiak, radarrari buruzko ikerketen emaitza baita. Mikrouhinaren teknologia 30. 
hamarkadan hasi zen, ikertzaile talde britaniar batek bultzatuta. 

Ikertzaile horiek magnetroia delakoa, hau da, uhin ultralaburrak sortzeko ahalmena zuen 
tamaina handiko tresna bat sortu zuten, nahiz eta hasieran eman ziezaioketen erabilera oso 
argi ez eduki, fenomenoa beraiek ere harrigarritzat jo baitzuten. Hala ere, uhin horien garapena 
hegazkinak detektatzeko zuten ahalmenari esker gertatu zen. 

Estatu Batuek, misilak egiteko bereziki prestatutako enpresa baten bidez, teknika horren 
ikerketan jarraitu zuten, gerrarako prestaketen barruan. Hodi igortzailearen emaitzak hobetzeko 
asmoz, berrikuntza ugari gehitu zituzten, eta horrela, aliatuek Ingalaterrako batailan erabili ahal 
izan zuten. Baina handik magnetroia sukaldeko tresna bihurtu arte... 

Bazkaria berotzeko 

Guztia Waltham-en (Massachusetts) hasi zen. Urte ilun haietan, negu gorriek eragindako hotza 
itzela zen. Raytheon elkartean injeneru talde txiki bat, Percy Spencerren zuzendaritzapean, 
radarren kalitatea hobetzen saiatzen ari zen. Lehenengo magnetroiek pultsazio bidez igortzen 
zituzten mikrouhinak, eta horrek beraien ahalmena murrizten zuen. Baina, hala eta guztiz ere, 
garai latz haietan lagungarriak suertatzen ziren, goizeko hotzak mangututako hatzak berotzeko.  

Inolako babesik gabe hodi berriez esperimentatzen zuten bitartean, zenbait teknikarik eguerdiko 
bazkarirako prestatutako zopa eta beste jaki batzuk bertan berotzen zituzten. Haietariko batek, 
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jakinguraz, ohiko amerikar artoarekin zer gertatzen zen jakin nahi izan zuen: artaleak suziriak 
bezain azkar irten ziren.  

Garai batean beharra eta jolasa zena zerbait desberdin bihurtzen hasi zen. Taldekoak 
saltxitxak, txerri-saiheskiak eta arrautzak egosten aritzen ziren. Mikrouhinek eragindako 
egosketa asmatu berria zen. Taxuketak eta komertzializazioak, ostera, zailtasun handiak topatu 
zituzten. 1949an egosketarako patente bat erregistratu zuten eta 1953an, Radarange 
markapean, aurreneko mikrouhin-labea merkatura atera zuten. Hala ere, arrakasta osoa izatetik 
urrun zegoen. Magnetroia oso tresna astuna zen eta bere salneurria, auto baten parekoa. Bere 
existentziaren lehenengo hamabi urteetan zehar mila ale baino ez ziren saldu eta, gehienak 
jatetxe handietan eta garraio-enpresetan. Bezeroetan nagusiena Japoniako trenbide konpainia 
izan zen.  

Baina kontsumo arrunterako produktu bihurtzeko bidean, kostua biziki txikitu beharra zegoen, 
eta praktikotasuna handitu. Horretarako, besteak beste, hozketa-sistema kendu beharra 
zeukaten eta horrek teknologia osoa hasieratik birplanteatzea zekarren...  

Beti bezala, japoniarrak  

Eta hori lortu zuena talde berri bat izan zen, Keishi Ogura japoniar injineruaren 
zuzendaritzapean. Japoniarrek produktu honen merkatu- aukeraren kontzientzia hartu zuten eta 
izoztuen merkatuak gora jotzen zuen aldi berean Toshiba eta Sanyo enpresek, bi urteko 
denbora laburrean, produktu hobea lortu zuten. Gaur egun, etxeko elektrotresnen artean 
mikrouhin-labe erosoa ez daukaten etxeak gutxi dira.        

Zer dira mikrouhinak? 

Mikrouhinak naturan dauden lehen-lehenik, 
eguzkiak berak igortzen baititu. Mikrouhinak 
espektro elektromagnetikoaren zati bat dira. 

Espektro honek beste uhin ezagun batzuk ere 
biltzen ditu: irrati-uhinak (irratia, telebista), izpi 

infragorriak, izpi ultramoreak eta abar. 

Uhin elektromagnetiko guztiek maiztasuna 
hertzetan adierazten dute. Hertza uhinen 

maiztasuna neurtzeko unitatea da, eta 
segundoko oszilazio edo bibrazio bat 

adierazten du. Etxean erabilitako mikrouhinen 
maiztasuna 2.450 megahertzekoa da. 

Zergatik berotzen dute janaria? 

Ur-molekulek eta beste osagai ugarik (gatz 
mineralak, globulu gorriak, deskonposatutako 

gorputz koipetsuak...) osatzen dituzte 
elikagaiak. Okelaren, arrainaren edo frutaren 

milimetro bakoitzak milioika ur-molekula 
dauzka. Mikrouhinen igorketaren eraginpean, 

molekula horiek uhinen norabiderantz 
orientatzen dira eta horren ondorioz, ur-

molekulen astinketa bortitza sortzen da bat-
batean. Horregatik, berotzen da elikagaien 

masa hain azkar. Aldi berean, ontziek ez dute 
energia elektromagnetikorik barneratzen eta ez 

dira berotzen. 

  
14. Ariketa honetan azpimarratu dituzun hiru testuen laburpena egingo duzu. 

Horretarako, ondoan zehazten den prozedura jarraitu. 
  

LABURPENA IDATZI 
 
 Laburpenak, testuaren oinarrizko ideiak bilduko ditu, baina jatorrizko testuak baino askoz 
laburrago, gainera, norberarentzat testua ulergarriago egiten duten adierazpide pertsonalak 
erabiliko dira. 

  
- Laburpena idazteko prozedura:  

− Testuaren titulua idatzi. 
− Aurreko ariketan azpimarratutako ideien zerrenda egin. 
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− Errepikatutako ideiak ezabatu. 
− Ideiak bloketan bildu. 
− Osatu pasarte bana bloke bakoitzeko ideiekin, eta ideiak lotzeko erabili hitz eta 

adierazpide egokiak. 
− Ezabatu beste blokeetako informazioak errepikatzen dituzten blokeak.  
− Irakurri idatzitako pasarteak eta ziurtatu zentzua dutela, hau da, ideia ondo adierazten 

dutela. 
− Idatzi laburpena eta irakurri, ulertzen dela ziurtatzeko eta akatsak zuzentzeko. 

  
 
15. Lan-harremanak ezin dira beti zuzen-zuzenean hasi, batez ere lehen kontaktua baldin 

bada. Lehen kontaktu hori lan-eskaerarako gutunaren bidez ezarri ohi da. Gutun 
honetan, interesdunak lan horretarako dituen ezagutza, esperientzia eta 
trebetasunen berri ematen du. Dokumentu horri CURRICULUM VITAE deritzo eta 
bere aurretik aurkezpen-gutun bat igorri ohi da. 
  
Hiruko taldetan, pentsatu eta idatzi zuen ustetan zein datu sartu behar diren curriculum 
batean. 
  
Orain, bakarka, idatzi zure curriculumaren zirriborroa.  

  
16. Jarraian bi curriculum-eredu aurkezten dira. Ondo begiratu zeintzuk diren beren 

atalak, nola banatzen den informazioa, zeintzuk diren errespetatu behar diren 
tarteak. Gero, esan zein datu falta diren edo zein dauden soberan zuen  curriculum-
zirriborroan. Egin zuzenketa binaka eta laguntzeko erabili ereduen ostean datorren 
txantiloia. Saiatu zehatzak izaten, modulu honetako beste ariketa batean bakoitzak 
bere curriculuma defendatu beharko baitu lan-elkarrizketa batean.  
  
Aurkezten diren curriculum-ereduak beheko Web orrialdeetatik daude aterata. 

  
http://www.ivap.org/admeusk/ae37.pdf/ 
  
http://www.donostia.org/info/empleo/buscar_empleo.nsf/0/e35acbae0fdf2063c1256 

  
  
1. EREDUA 
  
Curriculum vitae-a 
  
Europako Batzordea aspaldi hasi zen arduratzen norberaren gaitasunak aurkezteko eredu 
bakarraren premiaz. Azken urteotan, gero eta jende gehiago mugitzen da Europa osoan, lan 
berrien bila edo ikasketak amaitzeko; hori dela eta, curriculum vitae-a edozeinek egin 
beharreko dokumentua dugu. 
Europako Batzordeak, ereduen artean dauden ezberdintasunak eta nahasketak ikusita, bi 
gauza eskatu zituen: Europa osoan curriculum vitae-a aurkezteko eredu bakarra egiteko, 
baliagarria eta argia; eta sistema elektroniko bat curriculum horiek guztiak kudeatzeko. Lan 
hori EURES sareari (EURopean Employment Services) eman zion. 
Honez gain, gomendatu zien Komunitateko herrialdeei eredu berri hori zabaltzeko. Era berean, 
2004. urtean ebaluazioa egiteko asmoa du. 
Hara bada, hona hemen, Europako Batzordearen eredua. Betetzeko beharrezkoak diren 
jarraibideak oin-oharretan dituzu. 
Marina Iturbe Aperribai 
  
Curriculum vitae-a 
  



 
 
  EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
 
 Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako Sarbidea: Atal Soziolinguistikoa 
 
 
 

 18 

Norberaren datuak (1) 
  

Izen-abizenak 
Iturbe Aperribai, Marina 

Helbidea 
San Telmo 11, 3.a, 20750, Zumaia, Euskal Herria 

Telefonoa 
943 111111 

Faxa 
943 222222 

Posta elektronikoa 
iturbe@euskalnet.net 

Nazionalitatea 
  
Jaiotze data 

1975/05/01 
Lan esperientzia (2) 

� Noiztik noiz arte 
1999-2001 

 � Enpresaren izena eta helbidea 
Bai Ona Itzulpen Zerbitzuak 

� Enpresa mota edo arloa 
Itzulpengintza 

� Izandako lanpostua edo kargua 
Itzultzailea 

� Izandako lan eta ardura garrantzitsuenak 
Ingelesetik euskarara itzulitako dokumentuen arduraduna 

� Noiztik noiz arte 
1998-1999 

� Enpresaren izena eta helbidea 
Urdaibai argitaletxea 

� Enpresa mota edo arloa 
Argitaletxea 

� Izandako lanpostua edo kargua 
Zuzentzailea eta egokitzailea 

� Izandako lan eta ardura garrantzitsuenak 
Haurrentzako testu-liburuak egokitu eta zuzentzea 

  
  
  
� kasketak eta prestakuntza (3) 

� Noiztik noiz arte 
1998-1999 

� Ikasketak non egin diren 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Itzulpengintza 

� Lortutako titulua 
Masterra 
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� Noiztik noiz arte 
1993-1998 

� Ikasketak non egin diren 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Ingeles Filologia 

� Lortutako titulua 
Lizentziatura 

� Noiztik noiz arte 
1997-1998 

� Ikasketak non egin diren 
PC Informatika Akademia 

� Zer ikasi den 
TRADOS programa 

� Lortutako titulua 
Gaitasun agiria 

� Noiztik noiz arte 
1997ko uda 

� Ikasketak non egin diren 
Udako Euskal Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Euskal dialektologia 

� Lortutako titulua 
Ziurtagiria 

� Noiztik noiz arte 
1994-1997 

� Ikasketak non egin diren 
Hizkuntza Eskola Ofiziala 

� Zer ikasi den 
Frantsesa 

� Lortutako titulua 
Gaitasun agiria 

.../... 
Bestelako gaitasunak (4) 

Ama hizkuntza 
Euskara 

Hizkuntzak: 
Ingelesa: 
Irakurmena 
Oso ondo 
Idazmena 
Ondo 
Mintzamena 
Nahikoa 

Gaitasun artistikoak: 
Iritzi artikuluak Euskal Herriko zenbait aldizkaritan 
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Musika, eskulanak… 
Harremanetarako gaitasunak 

Monitore lanetan aritutakoa txikientzako udako egonaldietan 
Antolatzeko gaitasunak 

Nesken saski-baloiko taldearen entrenatzailea herriko ikastolan 
Teknika gaitasunak: 

Access erabiltzeko gaitasuna 
Informatika, makinaria… 
Internet sarean ibiltzeko gaitasuna 

Gida-baimena 
B1 

Bestelako gaitasunak, 
Hitzaldiak eskoletan: osasuna eta kirolari buruzkoak 
orain arte aipatu gabekoak. 
  

INFORMAZIO OSAGARRIA (5) 
  

Niri buruzko erreferentziak nahi izanez gero, hona hemen nori galdetu: 
� Urdaibai argitaletxeko zuzendaria: Jose Ignacio Aristi 
� Bai Ona Itzulpen Zerbitzuak enpresako zuzendaria: Ricardo Gorostiza 

ERANSKINAK (6) 

Lanean ibili izanaren ziurtagiria 
Itzulpengintza masterra 
Ingeles Filologia 
TRADOS programaren gaitasun agiria 
Windows ikastaroari dagokion agiria 
Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako agiria 

  
 
Europako Batzordeak emandako ereduak baditu zenbait gauza guretzat bitxiak direnak. Esate 
baterako, ikasketak eta lan esperientziak berrienetatik zaharrenetara ordenatzen ditu; ez du 
ikasketa ofizialik aipatu ere egiten; eta, ikusiko duzunez, garrantzia itzela ematen die bestelako 
gaitasunei, hala nola, harremanetarako gaitasunari, antolatzekoari... 
Gure ustez, askoz ere argiagoa da ikasketak eta ikastaroak elkarrengandik bereiztea, eta 
ikastaroak arloka banatzea. Hara, curriculumaren zati garrantzitsu honi dagokionez, guk egiten 
dugun proposamena: 
  
  
IKASKETAK (7) 
7 

� Noiztik noiz arte 
1993-1998 

� Non egin diren 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Ingeles Filologia 

� Lortutako titulua 
Lizentziatura 

� Noiztik noiz arte 
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1998-1999 
� Non egin diren 

Euskal Herriko Unibertsitatea 
� Zer ikasi den 

Itzulpengintza 
� Lortutako titulua 

Masterra 
  

IKASTAROAK: 
  
Hizkuntzak 

� Noiztik noiz arte 
1994-1997 

� Non egin diren 
Hizkuntza Eskola Ofiziala 

� Zer ikasi den 
Frantsesa 

� Lortutako titulua 
Gaitasun agiria 

Informatika 
� Noiztik noiz arte 

1997-1998 
� Non egin diren 

PC Informatika Akademia 
� Zer ikasi den 

TRADOS programa 
� Lortutako titulua 
Gaitasun agiria 
  
Hizkuntzalaritza 

� Noiztik noiz arte 
1997ko uda 

� Non egin diren 
Udako Euskal Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Euskal dialektologia 

� Lortutako titulua 
Ziurtagiria 
  

 
(1) Izen-abizenak eta dokumentuaren izena orri guztietan jarri. 
(2) Ordenatu berrienetik zaharrenera eta zehaztu bakoitzean datu guztiak. 
(3) Ordenatu berrienetik zaharrenera eta zehaztu bakoitzean datu guztiak. 
(4) Guk denak jarri ditugu baina zuk aukeratu eta aipatu, nahiz eta titulurik 
eduki ez, lanpostu horretarako egokiak izan daitezkeen gaitasunak. 
(5) Atal honetan, hartzaileari begira garrantzitsua izan daitekeen informazioa eman: 
erreferentziak, esaterako. 
(6) Zer jarri zehazten ez dutenez, gure gomendioa erantsiko dituzun agirien zerrenda egitea da. 
(7) Titulaziorik altuena jarri. Bi edo gehiago izanez gero, biak zehaztu. 
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2. EREDUA 
  
CURRICULUMEKO OSAGAIAK: 
  
1. Datu pertsonalak: 
- Izen-abizenak. 
- Jaioteguna. 
- Helbidea eta telefonoa. 
- Helbide elektronikoa. 
2. Prestakuntza: 
- Zer ikasi duzun: 
- Titulua eta espezialitatea. 
- Non ikasi zenuen. 
- Noiz amaitu zenituen ikasketok. 
- Ikastaroak eta, oro har, prestakuntza osagarria. 
- Hizkuntzak (maila adierazita, ahoz zein idatziz). 
- Informatikaz zer dakizun (inguruak eta programak zerrendatuta) 
3. Lanbide aurreko eta bertako esperientzia: 
- Betetako lanpostua eta maila. 
- Enpresa edo erakundea. 
- Herria. 
- Egindako zeregin edo lanak. 
- Kontratua edo jarduera noiz hasi eta amaitu zen. 
4. Bestelako datuak: 
- Kirolak edo zaletasunak. 
- Gida baimena. 
- Eskuragarritasuna. 
- Eta abar. 
 
CURRICULUMAREN ZUZENKETARAKO BEHAKETA-TXANTILOIA 
  
  Osatu gabe Sobera Falta Oharrak 
Datu pertsonalak       

  
  
  
  
  
  
  

  

Prestakuntza akademikoa 
  

        
  
  
  
  
  
  

Lan-esperientzia 
  
  
  
  

        

Bestelakoak         
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17. Ariketa honetan laneko gai bati buruzko eztabaida bat prestatuko dugu. 

Irakaslearekin batera pentsatuko dugu zein gai jorratu, adibidez enpresarako makina 
baten erosketa, lan-egutegiarekin lotutako arazoren bat, hitzarmen kolektiboa... 
Behin gaia erabakita, honako txantiloia erabil daiteke erabakiak hartzen languntzeko: 

  
GAIA     

  
FINKATU ZEIN DIREN ALDEKO ETA 
KONTRAKO JARRERA DUTEN 
TALDEAK  

  

DEFENDATUKO DEN JARRERA   
  

INFORMAZIOA BILATU   
  
  
  

BILATU NORBERE TESIAK 
DEFENDATZEKO ARGUDIOAK 

  
  
  
  
  

PENTSATU BESTE TALDEAK EDUKI 
DITZAKEEN ARGUDIOAK 
NORBERARENAK ERREFUSATZEKO 
ETA PRESTATU ERANTZUN EGOKIA. 

  

AUKERATU EZTABAIDAN BAKOITZAK 
BETEKO DUEN PAPERA 
(MODERATZAILEA, PARTE 
HARTZAILEA, KONTROL-TALDEA, ...) 

  

  
 
18. Behin aurreko urratsak finkatuta, bakoitzak bere hitz egiteko txanda prestatuko du.  

Ondoko koadroan aurkezten dira errespetatu beharreko zenbait arau sozioko-
munikatibo. 

  
HITZA ESKATU ETA ITXARON EMAN ARTE 
LEXIKO EGOKIA ERABILI 
EZ EGIN HITZ EGITEKO TXANDAREN GEHIEGIZKO ERABILPENA 
EZ MOZTU BESTEEN HITZ EGITEKO TXANDAK 
EZ EGIN ZEHARKAKO AIPAMEN PERTSONALAK 
BESTEEN IDEIEKIKO ERRESPETU-JARRERA MANTENDU 
  
Talde txikitan eztabaidatu goiko arau horiek eta gehitu beharrezko ikusten direnak. 
  
 
19. Eztabaida burutzeko momentua da. Beheko txantiloia behatzaileentzako da (kontrol-

taldearentzako), eztabaida segitu ahal izateko eta ikusten dituzten alde onak nahiz 
okerrak idatziz bil ditzaten. 
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  ALDE KONTRA 
Gaiari atxiki zaio     
Argudio sinesgarriak erabili 
ditu 

    

Argi hitz egin du     
Lexiko zuzen eta egokia erabili 
du 

    

Hizketa-txanda errespetatu du     
Ez du hizketa-txanda gehiegi 
erabili du. 

    

Besteen iritziekiko jarrera 
egokia izan du. 
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EDUKI BLOKEEN EZAGUTZA ADIERAZLEEI DAGOZKIEN 
ARIKETEN ADIBIDEEN ERANTZUNAK 

 
1. Posta elektronikoaren bidez (e-mail bidez) mezuak igorri eta jasotzea eguneroko 

gauza da lan-munduan eta baita gainerako giza jardueratan ere. 
 

Orain e-mail bat idatzi eta igorriko duzu, eguneroko bestelako jardueratan egiten den 
bezalaxe. 
Aipatu posta elektronikoa idazkaritzara zuzenduko duzu. Haiek eskolatze-liburua 
eramateko eskatu dizute, baina zu kanpoan zaude bidaia batean eta, horregatik, ezin diezu 
eskatzen dizuten egunerako bidali. Jarduera hau, ordenagailuan egin beharrekoa bada 
ere,  ondoko pantailaren irudia ematen dizugu datuak sartzeko eredu gisa balio dakizun. 

 

 
Erantzuna: 
 
Nori:  iesboticaviejabhi@euskalnet.net 
Gaia: eskolatze-liburua 
Testua: 
 
Idazkari jauna/andrea: 
 
Ezin dut eraman eskolatze-liburua eskatu zenidaten egunerako, kanpoan bidaian bainago 

irailaren 20a arte. Irailaren 15erako ezinezkoa zait eramatea eta epearen luzapena 
eskatzen dut. Arazorik balego, bidali mesedez mezu bat nire helbide elektronikora 
(jonansa@eukalnet.net) 

Adeitasunez 
Jon Ansa Segurola (Ingurumen Osasuneko Lehen kurtsoko ikaslea)  
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2.  Oraingoan zuzendu egingo dugu aurreko ariketan idatzi dugun posta elektronikoa. 

Zuzendu aurretik, irakurri arretaz ondoko koadroan eskaintzen dizkizugun arauak, 
lagungarri gerta dakizkizuke eta. Behin akatsak aurkituta, idatzi berriro ere posta 
elektronikoa.  
http://www.rompecadenas.com.ar/ 
http://www.articulos.astalaweb.com/E-
mail/Breve%20manual%20de%20estilo%20para%20escribir%20un%20e-mail.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erantzuna: 
 
Igorlea eta hartzailea 
Hartzailea helbide elektronikoan eta mezuaren agurrean bakarrik identifikatzen da. Postaren 

hasieran adieraztea ere komenigarria izan daiteke. 
Hartzailea, berriz, postaren agurrean adierazten da 
Gaia 
Laburra eta argia da.   
Agurra 
Egokia da. 
Mezuaren gorputza 
Testua ondo dago, oinarrizko informazioa labur eta argi adierazten duelako. Hasieran ez da 

bereziki adierazten gai zehatz bati emandako erantzuna denik, baina mezuaren lehenengo 
esaldian argi asko geratzen da gaia zein den, gainera letra beltzez idatzita baitago. Horrez 
gainera, bidea zabalik uzten da erantzun posible baterako. 

Estilo-arazoak 
Estiloa egokia da (formal eta neutrala) egoera formal baterako. 
 
 
 
 
3. Aurreko ariketako arauak kontutan hartuta, idatzi e-mail bat ikasten ari zaren 

espezialitatea aipatuz eta pertsonal buruarekin elkarrizketa bat eskatuz, zure 
curriculuma emateko. 

 

- Igorlea eta hartzailea  
- Argi eta errez identifikatzeko modukoak izan behar dute. 
- Gaia 
- Laburra baina argia izan behar du. 
- Agurra 
- Hartzaileari dagokion tratamendua erabili. 
- Mezuaren gorputza 
- Gai zehatz bati egindako erantzuna bada, gaiaren aipu argi eta laburra egin behar da, hartzaileak gai hori 

gogora dezan. 
- Saiatu ez oso mezu luzea idazten, lerro gutxitan bildu ukitu nahi duzun gaia. 
- Ez eman OK, BAI, EZ,...  bezalako erantzun soilak 
- Agur formula egoki batez amaitu. 
- Estilo-arazoak 

-Hikako, zukako edo berorikako tratamendua hartzailearen araberakoa da. 
-Ez idatzi letra larritan. 
-Mezua berriro idatzi igorri baino lehenago. 
-Ortografia berrikusi. 
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Erantzuna: 
 
Nori:  lasanta@euskalnet.net 
Gaia: elkarrizketa eskaera pertsonal buruarekin 
Testua: 
 
Lasanta SA Enpresako Pertsonal Burua Jauna/Andrea: 
 
Zure enpresak ingurumen osasuneko teknikari bat kontratatzeko egindako deia irakurri dut 

prentsan. Zurekin elkarrizketa bat izateko idazten dizut, lanpostua eskatzeko eta nire 
curriculuma emateko. Ingurumen Osasuneko Goi Mailako teknikaria naiz eta, deialdian 
eskatu bezala, ingelesez hitz egiten dakit. Mesedez bidali erantzuna honako helbide 
elektronikora: (jonansa@euskalnet.net). Zure erantzunaren zain 

 
Adeitasunez 
 
Jon Ansa Segurola (Ingurumen Osasuneko goi Mailako Teknikaria) 
 
 
4. Behean agertzen den helbidean, lan-elkarrizketa prestatzeko jarraibideak ematen 

dira. Bestela, gai honi buruzko informazioa eskaintzen duten esku-liburuetara ere jo 
daiteke 

 
Talde txikitan bertan agertzen den informazioa irakurriko dugu, eta dossier batean lan-
elkarrizketa batera joaterakoan kontutan hartu behar diren puntu garrantzitsuenak zein 
diren idatziko dugu. 
 
Behin dossierra prestatuta, talde handiaren aurrean azalduko dugu, eta azal daitezkeen 
puntu ezberdinen inguruan eztabaidatzeko aukera egongo da. 
 

www.errenteria.net/gaztebulegoa/ eusk/juven_empleo_01.htm - 29k - Resultado Suplementario 
http://www.canaltrabajo.com/orientacion laboral/guias.php?id especial=12&indice=s      
 
Erantzuna: 
 
Goikoak bezalako web helbide asko daude lan-elkarrizketei buruzko informazioarekin. Honako 
ariketa honetan, ordea, irakasleak gidatu beharko du taldea burutu beharreko elkarrizketaren 
prestaketan, ezin baitaiteke aurreikusi nolakoa izango den elkarrizketa. Hala eta guztiz ere, 
eskema bat eskaintzen da orientabide gisa. 
 
Elkarrizketarako gida 
 

1. Hautespen-elkarrizketarako sarrera. 
 

2. Zer da hautespen-elkarrizketa? 
 

3. Elkarrizketaren prestaketa. 
 

a. Zein ekarpen egiten diot elkarrizketari? Zeintzuk dira nire alde sendoak eta 
zeintzuk nire alde ahulak? 

b. Enpresari buruzko informazioa 
c. Lanpostuari buruzko informazioa 
d. Komunikazio-baliabideak zaindu 

 
4. Elkarrizketa motak 
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a. Elkarrizketaren egitura-mailaren arabera 
b. Elkarrizketa aurrera eramateko moduaren arabera 
c. Elkarrizketan parte hartzen duten pertsona-kopuruaren arabera 

 
5. Nolako galderak egin diezazkigukete? 

 
a. Zuzenak 
b. Zeharkakoak 
c. Erantzun itxikoak 
d. Irekiak 
e. Jarraipenekoak 

 
6. Zein dira galderarik ohikoenak? 

a. Prestakuntza akademikoa 
b. Lan-esperientzia 
c. Motibazioa 
d. Dauzkazun interesak eta burutzen dituzun jarduerak 
e. Nortasuna 

 
 

5. Oraingoan, lan-elkarrizketa bat simulatuko dugu. Horretarako, "hizkuntza harreman 
instituzionaletan" deritzan blokeko bigarren ariketan prestatu dugun curriculuma 
erabiliko dugu 

 
Lauko taldetan bilduta simulatuko dugu lan-elkarrizketa. Talde bakoitzean, bat 
elkarrizketatzailea izango da, beste bat elkarrizketatua, eta gainerako biak behatzaileak. 
Talde bakoitzean paperak aldatuko dira pertsona guztiek paper guztiak bete arte. 
 
Guk hemen galdera posible batzuk ematen dizkizugu, elkarrizketatzaile gisa galdetegia 
prestatzeko edota elkarrizketatu gisa zein galdera mota espero behar duzun irudikatzeko. 
 
Hona hemen lan-elkarrizketa behatzeko balioko duen txantiloia: 

 
 
5.1. Prestakuntza akademikoa  

  

Gaiak:  
• Oinarrizko ikasketak 
• Azkenaldiko ikasketak 
• Prestakuntza espezializatua (ikastaroak, mintegiak)  
• Gustagarrien edo gorrotagarrien egiten zaizkizun aztergaiak  
• Kalifikazioak, errendimendua 
• Prestakuntzarako jarrera 
• Geure aukeren arrazoiak 
• Eskatzen den lanpostua eta norbere bokazioaren arteko harremana 

 
Adibideak: 

• Zein ikasgaietan atera dituzu emaitzarik onenak? Gustukoen izan zenituenak?  
• Zein izan da zure irakasleekiko harremana?  
• Nolakoak izan dira zure kalifikazioak? 
• Zergatik emaitza horiek? 
• Gustura al zaude lortutako emaitzekin? 
• Zergatik aukeratu zenuen ikasketa-zentro hau? 
• Zergatik aukeratu zenituen ikasketa hauek? 
• Zeintzuk izan dira lorpen handienak eta oztoporik handienak zure prestakuntzan? 
• Nola lortu zenuen zure ikasketak ordaintzea? 
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• Ikasten segitu nahi al duzu? Zein arlotan ?  
 

5.2. Lan-esperientzia  

  

Gaiak: 
• Lehendabiziko lanak 
• Lan finkoak 
• Lan gorabeherak 
• Gaitasuna eta konpetentzia 
• Noiz eta nola sartu zinen 
• Aldaketaren arrazoia 
• Lankideekiko harremana 
• Hautagaiak duen esperientziaren egokitasuna lanposturako 
• Lanpostuan dituzun aspirazioak 
• Helburu profesionala 
• Autonomia-maila, ardura, erabakiak hartzeko gaitasuna...  

 
Adibideak: 

• Nola sartu zinen aurreko enpresatan? 
• Zer lanpostu bete zenuen? Zer jarduera burutu zenituen? 
• Zer gustatu zitzaizun gehien lanean? 
• Zergatik utzi zenituen? 
• Zure ustez zer iritzi zuten zutaz zure lankideek? 
• Nola nahiago duzu lan egitea? 
• Zure lanean izan dituzun arrakastarik handienak? 
• Zer gogoratzen duzu zure lehen lanpostuaz? 
• Zer abantaila eskaintzen dizu eskatutako lanpostuak? 
• Zein arazo izan zenuen zure aurreko lanpostuetan? Nola konpondu zenituen? 
• Deskribatu zure nagusi/lankide/manuko ideala 
• Zein da zure helburu profesionala? 
• Eskatzen duzun lanpostuak gizartean bere garrantzia duela uste al duzu?  

 
5.3. Motibazioa  

  

Adibideak 
• Zer ematen dizu lanpostu honek lehengoak/oraingoak ematen ez zizuna? 
• Zer bilatu nahi duzu enpresa honetan? 
• Zer da zuretzat lan-giro ideala? 
• Zer helburu dituzu epe laburrerako, eta luzerako? 
• Zenbateko soldata espero duzu?  

 
5.4. Gaur egungo jarduerak eta interesak  

  

Gaiak 
• Interes eta zaletasun nagusiak 
• Bizimodua eta asmoak 
• Denbora-banaketa 
• Kultura-maila 
• Garapena eta adimena 
• Giza harremanak 

 
Adibideak   

• Zer irakurtzen duzu egunkarietan? 
• Zer lortu nahi duzu oraindik lortu ez duzunik? 
• Zer gustatzen zaizu egitea zure aisialdian? 
• Zein giza jarduera mota duzu nahiago? 
• Bazkunen bateko kide al zara? 
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• Zure lanbidearen zein ataletan sakondu nahiko zenuke?  
• Zer egiten duzu asteburutan?  

 
5.5. Nortasuna  

  

Gaiak  
• Gaitasunak eta trebetasunak 
• Ezagutzak 
• Esperientzia 
• Nortasuna 
• Tasun pertsonalak  

  
Adibideak 

• Zergatik interesatzen zaizu lanpostu hau?  
• Zer ekarpen egin diezaiokezu lanpostu honi? 
• Zeintzuk dira zure mugak? 
• Zein ataletan hobetu behar duzu? 
• Deskribatu zure nortasunaren alderdi sendoak eta ahulak 
• Zer ekarpen egingo zenioke enpresari kontratatua izatekotan? 
• Zerk bereizten zaitu gainerako lehiakideengandik?  
• Nola erreakzionatuko zenuke presio/despotismo/intsubordinazio/ardura 

eza/segurtasun eza egoera batean?  
• Nolakoa izan da orain artean zure lankideekiko harremana? 

  
 
 
LAN ELKARRIZKETA BEHATZEKO TXANTILOIA 
 
 Oso egokia Egokia Nahikoa 

desegokia 
Desegokia 

Zehaztasunez 
erantzuten ditu egiten 
zaizkion galderak 

    

Hitz zehaztugabe 
gehiegi erabiltzen ditu 

    

„Komodin“ gisako hitzak 
erabiltzen ditu 

    

Ideiak ondo ordenatzen 
ditu 

    

Pentsatu egiten du 
galdera bakoitzari 
erantzun baino 
lehenago 

    

Egoera honen aurrean 
segurtasuna erakusten 
du 

    

Egoera honetarako 
hizkuntza erregistro 
egokia darabil 

    

Elkarrizketatzaileari 
zuzentzen zaio alusio, 
begiradak eta halakoen 
bidez 

    

Keinuak darabiltza 
adierazkortasuna 
areagotzeko 
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Astiro hitz egiten du eta 
hitzak ongi mozten ditu 

    

Hitz garrantzitsuenak 
intonazioaren bidez 
azpimarratzen ditu 

    

Informazioa 
zehaztasunez 
transmititzen du 

    

 
 
6. Ariketa honetan argudiozko testuekin erlazionatutako jarduera bat burutuko dugu. 

Jarduera ikasgelan aukeratutako gai baten inguruko jarrera bat defendatzea izango 
da. Zure parte hartzea prestatzeko, zure iritziaren aldeko argudioak idatziko dituzu, 
eta baita solaskideek plantea ditzaketen eragozpenei aurre egiteko erantzunak ere. 
Ez ahaztu zure parte hartzea sarrera batekin hasi eta ondorio-esaldi batekin 
bukatzea. 
 
Ariketa hau hiruko taldetan egin daiteke. Jarraitu kontrol-orrian agertzen diren urratsei. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orain eztabaida burutuko dugu. Azpian datorren txantiloiaren laguntzarekin, eztabaida 
behatuko duen taldeak beharrezko oharrak bildu ahal izango ditu gero parte hartzaileekin 
eztabaidatzeko. 
 
 ALDE KONTRA 
Gaiari atxiki zaio   
Argudio sinesgarriak 
erabili ditu 

  

KONTROL ORRIA 
 
A) PLANIFIKAZIOA 
 Aukeratu zuen argudio-ildoa, zerbaiten alde edo kontra, ... 
 Hartu kontutan defendatuko duzuen iritzia pertsonala den edo talde bat ordezkatzen 

duzuen 
 Pentsatu nori zuzentzen zatzaizkiozuen. 
 Idatzi esaldi labur batez zuen tesia. 
 Bilatu antzerako garrantzia duten bi edo hiru argudio, eta mailakatu itzazue. 
 
B) HASIERAKO ERREDAKZIOA 
 Idatzi pasarte bat sarrera orokor gisa. 
 Erabili aukeratu duzuen igorle-motari dagokion pertsona gramatikala. 
 Banatu informazioa pasartetan eta modu orekatuan. 
 Erabili lotura-hizki egokiak testuari batasuna emateko eta ulermena errazteko. 
 Adierazi arrazoiak, ondorioak eta baldintzak ongi eratutako mendeko esaldien bidez. 
 Lexiko egokia erabili. 
 Zuzen erabili puntuazioa. 
 
C) ERREPASOA 
 Berrikusi testua idatzi ahala, ziurtatzeko bai edukiak, bai beronen antolaketak, 

komunikatu nahi duzuen informazioa ondo isladatzen dutela. 
 Berrikusi gainerako atal guztiak idazketa-prozesua bukatzera zoaztenean.  



 
 
 EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
  
 Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako Sarbidea: Atal Soziolinguistikoa 
 
 
 

 8 

Argudioak adibideekin 
argitu ditu 

  

Kontra-argudioak erabili 
ditu 

  

Argi adierazi da   
Lexiko zuzen eta egokia 
erabili du 

  

Hizketa-txanda 
errespetatu du 

  

Ez du hizketa-txandaren 
gehiegizko erabilera 
egin 

  

Besteen iritziekiko 
jarrera egokia azaldu du 

  

 
Erantzuna: 
 
Ariketa hau ahozkoa da, hala ere, idatzizko zirriborroa prestatzeko gida eskaintzen da, 
irakasleak, ongi baderitzo, erabiltzeko (ikasleentzako materialean ere agertzen dira) 
 

A. KONTESTUA 
Gaiaren aukeraketa 

 Komunikazio-egoera 
- Igorlea 
• nor ordezkatzen du? 

 Bere iritzi propioa defendatzen du? 
 Talde baten ordezkaria da? 

- Hartzailea  
• Norengana zuzentzen da? 

 Edozeinengana 
 Bere adineko jendearengana 
 Enpresetako agintariengana (staff-a) 
 Erdi mailako agintariengana 
 Bestelakoengana  

 
 

B. TESTUAREN ANTOLAKETA 
Tesiaren formulazioa, zehatz eta argi 

• Argudioak 
• Mailakatzea 
• Garrantziaren araberako kokapena 
• Bukaerarako ideiak 

 
 

C. HASIERAKO ERREDAKZIOA 
Honelakoak kontutan hartzea: 

• Pertsona gramatikalaren aukeraketa 
• Pasarteen banaketa orekatua 
• Lokailu egokien erabilera, testuari batasuna emateko, eta arrazoiak, ondorioak 

baldintzak eta abar adierazteko 
• Lexiko egokiaren erabilera 
• Aditz-forma eta aditz-denbora egokienak erabilera 
• Puntuazio-zeinuen eta ortografiaren erabilera egokia 
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D. TESTUAREN ERREPASOA 

• Argi dago zer esan nahi den 
• Esaten dena esan nahi zena da 
• Komunikazioaren kokapena egokia da 
• Mezuaren antolaketa egokia da 
• Idazkera egokia da 

 
Honetaz gain, irakaslearentzako txantiloia ere eskaintzen da, ahozko argudiozko testua behatu 
eta zuzentzeko. Dena den, ikasleek ere hartu dezakete parte akatsen antzemate--prozesuan 
eta zuzenketarako iradokizunak egin ditzakete. 
 
Balorazioa: 

1- guztiz desegokia 
2- desegokia 
3- egokia 
4- guztiz egokia 
Oharren zutabea egindako benetako akatsak apuntatzeko da, eta 
akatsetik habiatuta, erabilera zuzena lantzeko. 
 

Ikaslea 1 2 3 4 Oharrak 
Gaiari atxiki zaio 
 

     

Argudio sinesgarriak 
erabili ditu 

     

Argudioen adibideak 
eman ditu 

     

Besteen argudioak 
baliogabetzeko 
argudioak erabili ditu 

     

Argudiozko baliabide 
eta estrategiak erabili 
ditu 

     

Argi hitz egin du, 
ahoskera eta doinu 
egokiak erabili ditu 

     

Bere iritzia adierazi 
du doinu eta lexiko 
egokiak erabiliz 

     

Hizketa-txanda 
errespetatu du 

     

 
 
7. Erantzun testu honi buruz behean egiten zaizkizun galderei: 
 

LAZKAO LANTZEN SA 
 
2004ko urriaren 19an eginiko bilkuran, Lazkao Lantzen 
SAko Administrazio Kontseiluak erabaki zuen, besteak 
beste, Baldintza Orria onartzea, Laguntza Teknikoa 



 
 
 EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
  
 Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako Sarbidea: Atal Soziolinguistikoa 
 
 
 

 10 

aukeratzeko Lehiaketa baterako. Laguntza Teknikoa 
Lazkaoko 1 Sektorean –Orobione- bloke bat eraikitzeko 
izango da: 24 etxe, Udalak tasatuak; garajeak eta 
trastelekuak. 
 
Nahi duten guztiek eskura izango dute Baldintza Orria 
Lazkao Lantzen SAren bulegoetan, Zarautz etorbideko 
82 – 3.a 20018 Donostia helbidean, 943212354 
telefonoan edo maider@esarbe.net helbide 
elektronikoan. 
 
Eskaintzak aurkezteko epea 2004ko azaroaren 15ean 
bukatuko da. 
  
2004ko urriaren 23ko “BERRIA “ egunkaritik hartua 
(9. orrialdea) 

 
1. Zein da testuaren helburua? Zertarako publikatzen da? 
2. Nor da testuaren igorlea? 
3. Nortzuk dira testuaren hartzaileak? 
4. Zein da testua publikatzeko beharra ekarri duen gertaera? 
5. Non du egoitza iragarkian aipatzen den enpresak? Zein dira bere telefonoa eta helbide 

elektronikoa? 
 
Erantzuna: 
 

1. Zein da testuaren helburua? Zerbitzu bat eskaintzeko interesaturik egon daitezkeen 
enpresei informatzea. Zertarako publikatzen da? Interesatutako enpresei nora jo 
adierazteko eta epeak adierazteko. 

2. Nor da testuaren igorlea? Lazkao Lantzen SAko Administrazio Kontseilua 
3. Nortzuk dira testuaren hartzaileak? Zerbitzu bat eskaintzeko interesaturik egon 

daitezkeen enpresak 
4. Zein da testua publikatzeko beharra ekarri duen gertaera? Enpresaren Administrazio 

Kontseiluaren erabakia, alegia, Laguntza Teknikoa kontratatzeko Lehiaketara deitzea. 
5. Non du egoitza iragarkian aipatzen den enpresak? Donostian. Zein dira bere telefonoa 

eta helbide elektronikoa? 943212354; maider@esarbe.net.   
 
 
 
 
 
8. Honako bi testuetan, informazioaz gain, kazetariaren iritzia ere agertzen da. 

Azpimarratu iritzia edo balorazioa adierazten dituzten adierazpenak.  
Gero, aukeratu informazio horietako bat eta bihurtu ezazu albiste batean. 
Horretarako, kendu iritziak adierazten dituzten elementu guztiak. 
 

Net Hurbil   
2003-06-29 
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Mesopotamiako ondare arkeologikoa suntsitu dugu Pello Zubiria 
 
Irakeko ondare arkeologikoak azken hilabeteotan jasan duen hondamendia historian jazo diren 
latzenen artean geratuko da. Zibilizazioaren sehaska izan zen eta lehen hiriak eraiki zituen 
Mesopotamia zaharrean, Mendebaldeko kolekzionistek erosi nahi dituzten pieza jakinen bila, 
lapurrek interesatzen ez zitzaien gainerakoa birrindu dute: aurriak zanpatu, aztarnategiak 
edonola zulatu, gaineko geruzetan zeuden ontzi eta gainerakoak txikitu... Hau guztia, 
Mendebaldeko armaden muturren aurrean gertatu eta gertatzen ari da. 
 
Londresko "The Independent" egunkariko kazetari batek etsipenetik idatzi du Tigris eta Eufrates 
ibaien artean gertatzen ari den hondamendiaz. 
Honela deskribatu du bere begien aurrean ikusitako desastrea Robert Fisk kazetari ingeles 
ezagunak: "Oum Alkarab, 'Eskorpioien Ama' du izena hiriak. Eta esan liteke B-52 hegazkinek 
bonbakatu dutela. 6 metroko zuloen artean ibili naiz, Historiako lehen hirietako baten arrastoen 
bila. Baina lapurrak pasatuak ziren aurretik: dena ostu eta txirtxilatu dute. 25 kilometro karratu 
ingurutan, dena zulatu eta hondatu dute. Jauregi sumeriarrak, tenpluen hormak, zutoin garaiak, 
olio zizailuak, anfora izugarriak, maitasunez dekoratutako platerak... dena dago hauts bihurtua". 
Antzinako keramika eta adreilu hondarretan orkatiletaraino sartuta ibili da kazetaria, eta 
garraztasunez kontatu du idazketa asmatu zuen herrialde honetan, lehen lege, egutegi eta arau 
matematikoak eta Gilgameshen epopeia sortu zuen eskualde honetan, nolako triskantzak 
burutu dituzten lapurrek. 
(“Sareko Argia”-tik hartua (2003-06-29). www.argia.com) 

 
Kerosenoaren faltan  
LEIPZIG  
  
Astelehenak eguzkitan. Alemaniako Gobernua osatzen duen alderdi nagusia, SPD 
sozialdemokrata, porrot ugari ari da biltzen aurten udal, eskualde eta Europako bozetan, eta 
gobernu gorri-berdeak bultzatu duen Hartz IV legea da horren eragilea. Gerhard Schroeder 
kantzilerrak zuzentzen duen alderdia (SPD) zatitzeko arriskuan da, baita Alemania ekialdearen 
eta mendebaldearen arteko aldea handitzeko arriskuan ere. Izan ere, ekialdean langabezia tasa 
%18koa da, ia bikoitza. Berlingo harresia bota zutenetik, milaka milioi euro jaso ditu ekialdeak 
industria garatzeko, baina emaitzak ez dira espero bezalakoak izan, eta gazteak joan egiten 
dira. Hartz legeak langabezia sariak murriztea aurreikusten duenez, eraginik latzena ekialdean 
izango du. Horregatik, abuztuaren erdialdetik milaka lagun manifestatu dira astelehenero, 
erreformen aurka. 1989an gobernu komunistaren aurka egindako mobilizazioetan oinarritu dira 
protestak antolatzeko. Leipzigen izan dira manifestaziorik handienak, eta han izan zen duela bi 
aste Oskar Lafontaine SPDko presidente ohia ere. Lafontainek kritika gogorrak egin dizkio 
Schroederri, eta prest agertu da ezkerreko beste alderdi bat sortzea babesteko.  
SPDk, berriz, Saarland meatzari tradizio handiko lander-eko bozak galdu zituen igandean. 
Historikoki sozial-demokraten gotorleku izandakoa 1999an galdu zuten, baina orain jaitsiera 
latza izan da: botoen heren bat gutxiago. Bi aste barru, Saxonian eta Brandenburgon berriz 
irabaztea espero du oposizioak.  
Alemaniaren egoera ekonomikoa dela eta, gorri-berdeek beren burua behartuta ikusi dute 
neurriak hartzera. Zergak igotzeak enpresaburuen haserrea piztuko lukeela kontuan harturik, 
langileen eskubideak murriztea hobetsi dute; hots, krisia ahulenen kontura konpontzeari ekin 
diote. Herrialdearen batasun administratiboak ez du zatiketa ekonomikoa ezabatu. Hori 
iradokitzen du Forsa Institutuak egindako inkesta batek. Inkestaren arabera, bost alemaniarretik 
batek harresiaren aurreko egoerara itzuli nahi du, zehazki; mendebaldeko alemaniarren %24k 
eta ekialdeko %12k. Hartz IV legeak, hala ere, ez du harresi psikologikorik sortu herritarrengan; 
Alemania osoan eragin ditu protestak.  
(“Berria” egunkaritik hartuta -2004/09/12) 
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Erantzuna: 
 
Albiste hutsak izaten diren informazioak ez dira sinaturik agertzen, agentziak baino ez ditu 
sinatzen. Goiko adibideak, ordea, sinaturik agertzen dira, eta iritziak agertzen dituzten 
elementu ugari biltzen dituzte, baina iritziak albisteetan daude oinarriturik. Hurrengo 
lerroetan azpimarraturik daude iritzi kutsua duten elementurik argienak. Hala ere, 
azpimarratu gabeko testuan (albiste kontsideratu beharko litzatekeen horretan) badira 
elementu batzuk iritzi kutsua ager dezaketenak (zenbait adjektibo, adibidez). 
Artikulu bat albiste bihurtzeko, informazio hutsa baino ez diren elementu guztiak kendu 
behar dira. Hortaz, azpimarratutako artikuluen ostean eta adibide gisa, bigarren artikulua 
berridatzi da albiste bihurtuta. 

 

Net Hurbil   
2003-06-29 

 
Mesopotamiako ondare arkeologikoa suntsitu dugu Pello Zubiria 
 
Irakeko ondare arkeologikoak azken hilabeteotan jasan duen hondamendia historian jazo diren 
latzenen artean geratuko da. Zibilizazioaren sehaska izan zen eta lehen hiriak eraiki zituen 
Mesopotamia zaharrean, Mendebaldeko kolekzionistek erosi nahi dituzten pieza jakinen bila, 
lapurrek interesatzen ez zitzaien gainerakoa birrindu dute: aurriak zanpatu, aztarnategiak 
edonola zulatu, gaineko geruzetan zeuden ontzi eta gainerakoak txikitu... Hau guztia, 
Mendebaldeko armaden muturren aurrean gertatu eta gertatzen ari da. 
 
Londresko "The Independent" egunkariko kazetari batek etsipenetik idatzi du Tigris eta Eufrates 
ibaien artean gertatzen ari den hondamendiaz. 
Honela deskribatu du bere begien aurrean ikusitako desastrea Robert Fisk kazetari ingeles 
ezagunak: "Oum Alkarab, 'Eskorpioien Ama' du izena hiriak. Eta esan liteke B-52 hegazkinek 
bonbakatu dutela. 6 metroko zuloen artean ibili naiz, Historiako lehen hirietako baten arrastoen 
bila. Baina lapurrak pasatuak ziren aurretik: dena ostu eta txirtxilatu dute. 25 kilometro karratu 
ingurutan, dena zulatu eta hondatu dute. Jauregi sumeriarrak, tenpluen hormak, zutoin garaiak, 
olio zizailuak, anfora izugarriak, maitasunez dekoratutako platerak... dena dago hauts bihurtua". 
Antzinako keramika eta adreilu hondarretan orkatiletaraino sartuta ibili da kazetaria, eta 
garraztasunez kontatu du idazketa asmatu zuen herrialde honetan, lehen lege, egutegi eta arau 
matematikoak eta Gilgameshen epopeia sortu zuen eskualde honetan, nolako triskantzak 
burutu dituzten lapurrek. 
(“Sareko Argia”-tik hartua (2003-06-29). www.argia.com) 
 
Kerosenoaren faltan  
LEIPZIG  
  
Astelehenak eguzkitan. Alemaniako Gobernua osatzen duen alderdi nagusia, SPD 
sozialdemokrata, porrot ugari ari da biltzen aurten udal, eskualde eta Europako bozetan, eta 
gobernu gorri-berdeak bultzatu duen Hartz IV legea da horren eragilea. Gerhard Schroeder 
kantzilerrak zuzentzen duen alderdia (SPD) zatitzeko arriskuan da, baita Alemania ekialdearen 
eta mendebaldearen arteko aldea handitzeko arriskuan ere. Izan ere, ekialdean langabezia tasa 
%18koa da, ia bikoitza. Berlingo harresia bota zutenetik, milaka milioi euro jaso ditu ekialdeak 
industria garatzeko, baina emaitzak ez dira espero bezalakoak izan, eta gazteak joan egiten 
dira. Hartz legeak langabezia sariak murriztea aurreikusten duenez, eraginik latzena ekialdean 
izango du. Horregatik, abuztuaren erdialdetik milaka lagun manifestatu dira astelehenero, 
erreformen aurka. 1989an gobernu komunistaren aurka egindako mobilizazioetan oinarritu dira 
protestak antolatzeko. Leipzigen izan dira manifestaziorik handienak, eta han izan zen duela bi 
aste Oskar Lafontaine SPDko presidente ohia ere. Lafontainek kritika gogorrak egin dizkio 
Schroederri, eta prest agertu da ezkerreko beste alderdi bat sortzea babesteko.  
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SPDk, berriz, Saarland meatzari tradizio handiko lander-eko bozak galdu zituen igandean. 
Historikoki sozial-demokraten gotorleku izandakoa 1999an galdu zuten, baina orain jaitsiera 
latza izan da: botoen heren bat gutxiago. Bi aste barru, Saxonian eta Brandenburgon berriz 
irabaztea espero du oposizioak.  
Alemaniaren egoera ekonomikoa dela eta, gorri-berdeek beren burua behartuta ikusi dute 
neurriak hartzera. Zergak igotzeak enpresaburuen haserrea piztuko lukeela kontuan harturik, 
langileen eskubideak murriztea hobetsi dute; hots, krisia ahulenen kontura konpontzeari ekin 
diote. Herrialdearen batasun administratiboak ez du zatiketa ekonomikoa ezabatu. Hori 
iradokitzen du Forsa Institutuak egindako inkesta batek. Inkestaren arabera, bost alemaniarretik 
batek harresiaren aurreko egoerara itzuli nahi du, zehazki; mendebaldeko alemaniarren %24k 
eta ekialdeko %12k. Hartz IV legeak, hala ere, ez du harresi psikologikorik sortu herritarrengan; 
Alemania osoan eragin ditu protestak.  
(“Berria” egunkaritik hartuta -2004/09/12) 
 
 
LEIPZIG  
  
Alemaniako ekialdea eta mendebaldearen arteko diferentzia batzuk mantendu egiten dira. Izan 
ere, ekialdean langabezia tasa %18koa da, ia mendebaldekoaren bikoitza. Berlingo harresia 
bota zutenetik, milaka milioi euro jaso ditu ekialdeak industria garatzeko, baina gazteak joan 
egiten dira. Alemaniako Gobernuak bultzatutako Hartz legeak langabezia sariak murriztea 
aurreikusten duenez, abuztuaren erdialdetik milaka lagun manifestatu dira astelehenero, 
erreformen aurka. Leipzigen izan dira manifestaziorik handienak, eta han izan zen duela bi aste 
Oskar Lafontaine SPDko presidente ohia ere. Lafontainek kritika gogorrak egin dizkio 
Schroederri, eta prest agertu da ezkerreko beste alderdi bat sortzea babesteko.  
SPDk Saarland meatzari tradizio handiko lander-eko bozak galdu zituen igandean. Botoen 
heren bat gutxiago lortu zuen. Bi aste barru, Saxonian eta Brandenburgon berriz irabaztea 
espero du oposizioak.  
 Inkesta baten arabera, bost alemaniarretik batek harresiaren aurreko egoerara itzuli nahi du, 
zehazki; mendebaldeko alemaniarren %24k eta ekialdeko %12k.  
 
 

ARIKETA 
 

Ariketa honetan bi informazio objektibo itxuraldatu behar dituzu elementu subjektiboak, 
balorazioak, iritziak eta abar sartuz. 
 
  

Bizkaian izandako bi lan istriputan bi langile zauritu dira  
Galdakaon, M.R.J. 47 urteko barakaldoarra zuhaixkak mozten ari zela, metro bateko 
altueratik erori zen atzo eguerdian, DYAren arabera. 13:45ean, Bilboko Texagorri kalean 
kamioi batetik deskarga lanak egiten ziharduela, J.R.R. 45 urteko langilea bi metroko 
altueratik erori zen. Basurtuko ospitalera eraman zuten berehala. @:   

 
© Berria.info 

 
 
Hamabi pertsona hil dira hainbat erasoren ondorioz  
Erredakzioa  
Gutxienez hamabi pertsona hil ziren atzo Iraken. Bagdaden diplomatikoak babesten zituen 
konboi baten kontra bonba-auto bat leherrarazi eta hiru zibil hil ziren. Australiako soldaduak ari 
ziren diplomatikoak babesten. Mosulen beste bi bonba-auto leherrarazi eta lau pertsona hil 
ziren. Udaletxearen aurrean zartatu zuten aurreneko autoa. Poliziako koronel bat eta beste bi 
pertsona hil ziren bertan. AEB Ameriketako Estatu Batuetako Armadaren konboi baten kontra 
zartatu zuten bigarren autoa eta zibil irakiar bat hil zen. Ramadin, berriz, hiru irakiar eta 



 
 
 EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
  
 Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako Sarbidea: Atal Soziolinguistikoa 
 
 
 

 14 

AEBetako soldadu bat hil ziren borroketan. Washingtonek Faluja bonbardatu eta beste hiru 
irakiar hil zituen. Bulgaria eta Estoniako soldadu bana hil ziren ere erresistentziaren erasoetan. 
Kerbalan apaiz xiita bat hil zuten tiroz. Irakeko Armada Islamikoak diplomatiko estatubatuar bat 
hil zuela adierazi zuen.  
(“Berria” egunkaritik hartua. 2004/10/26) 
 
Erantzuna: 
 
Berri objektiboa subjektibo bihurtzeko, edozein elementu subjektibo txerta daiteke, eta 

emaitza beti idazlearen araberakoa izango da ezinbestean. Hala ere, behean inolaz ere 
eredu ezin kontsidera daitekeen adibidea ematen dugu, lehen albisteari dagokiona, 
hain zuzen ere. 

 
  

Bizkaian izandako bi lan istriputan bi langile zauritu dira  
Atzo Galdakaon eta Bilbon izandako lan-istripuarekin, areago loditu da, lehendik ere 
mardula zen lan-istripuetan zauritutakoen zerrenda Euskal Herrian. M.R.J. 47 urteko 
barakaldoarra zuhaixkak mozten ari zela, metro bateko altueratik erori zen atzo eguerdian, 
DYAren arabera. 13:45ean, Bilboko Texagorri kalean kamioi batetik deskarga lanak egiten 
ziharduela, J.R.R. 45 urteko langilea bi metroko altueratik erori zen. Basurtuko ospitalera 
eraman zuten berehala. Berri tamalgarri honek agerian uzten du, beste behin, lan-
segurtasunaren arloan egiteko geratzen zaigun bide luzea; izan ere, Europar Batasuneko 
azken postuetan jarraitzen baitugu lan-segurtasun arloan.  
( Urlia Fernandez.  Bilbo)  

 
 
9. Ariketa honetan bi informazio objektibo itxuraldatu behar dituzu elementu 

subjektiboak, balorazioak, iritziak eta abar sartuz. 
  
  

Bizkaian izandako bi lan istriputan bi langile zauritu dira  
Galdakaon, M.R.J. 47 urteko barakaldarra zuhaixkak mozten ari zela, metro bateko 
altueratik erori zen atzo eguerdian, DYAren arabera. 13:45ean, Bilboko Texagorri kalean 
kamio batetik deskarga lanak egiten ziharduela, J.R.R. 45 urteko langilea bi metroko 
altueratik erori zen. Basurtuko ospitalera eraman zuten berehala. @:  
 
 

 
  

© Berria.info 

  

Hamabi pertsona hil dira hainbat erasoren ondorioz  

Erredakzioa  

Gutxienez hamabi pertsona hil ziren atzo Iraken. Bagdaden diplomatikoak babesten zituen 
konboi baten kontra bonba-auto bat leherrarazi eta hiru zibil hil ziren. Australiako soldaduak ari 
ziren diplomatikoak babesten. Mosulen beste bi bonba-auto leherrarazi eta lau pertsona hil 
ziren. Udaletxearen aurrean zartatu zuten aurreneko autoa. Poliziako koronel bat eta beste bi 
pertsona hil ziren bertan. AEB Ameriketako Estatu Batuetako Armadaren konboi baten kontra 
zartatu zuten bigarren autoa eta zibil irakiar bat hil zen. Ramadin, berriz, hiru irakiar eta 
AEBetako soldadu bat hil ziren borroketan. Washingtonek Faluja bonbardatu eta beste hiru 
irakiar hil zituen. Bulgaria eta Estoniako soldadu bana hil ziren ere erresistentziaren erasoetan. 
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Kerbalan apaiz xiita bat hil zuten tiroz. Irakeko Armada Islamikoak diplomatiko estatubatuar 
bat hil zuela adierazi zuen.  

(“Berria” egunkaritik hartua. 2004/10/26) 

 
Erantzuna: 
Berri objetiboa notizia bihurtzeko zernahi elementu subjetibo txerta daiteke, eta emaitza, beti 

idazlearen araberakoa izango da ezinbestean. Hala ere inola ere eredu ezin kontsidera 
daitekeen adibidea eskeintzen da ostean, lehen notiziari dagokiona hain zuzen. 

 
  

Bizkaian izandako bi lan istriputan bi langile zauritu dira  
Atzo Galdakaon eta Bilbon izandako lan-istripuarekin, areago loditu da, lehendik ere potoloa 
zen lan-istripuetan zaurituen zerrenda Euskal Herrian. M.R.J. 47 urteko barakaldoarra 
zuhaixkak mozten ari zela, metro bateko altueratik erori zen atzo eguerdian, DYAren 
arabera. 13:45ean, Bilboko Texagorri kalean kamioi batetik deskarga lanak egiten 
ziharduela, J.R.R. 45 urteko langilea bi metroko altueratik erori zen. Basurtuko ospitalera 
eraman zuten berehala. Berri tamalgarri honek agerian uzten du, beste behin, lan-
segurtasunaren arloan egiteko geratzen zaigun bide luzea; izan ere, Europar Batasuneko 
azken postuetan segitzen baitugu segurtasun laboralaren arloan.  
( Urlia Fernandez.  Bilbo)  

 
 
10. Behean aurkezten diren hiru testuekin honakoak egin behar dira:  
 

- Bilatu letra beltzez dauden hitzek duten esanahia lan-munduari dagokionez.  
 
- Pentsa ezazu Basauriko udal eraikinetako, Naval enpresako edo Ufesa lantegiko 

langilea zarela eta azaldu lankideei informazio hauek zuen lan-interesetarako 
onuragarri ala kaltegarriak diren.  

 
Erakundeek enpresa azpikontratatuekin ardura badutela ziurtatu du Angel Toña bitartekariak  
 
ERREDAKZIOA - BILBO  
Basauriko udal eraikinetako langile grebalariak lanera itzuli ziren egun berdinean, gatazkari 
amaiera eman dion laudoa jakinarazi zuen Angel Toñak, Eusko Jaurlaritzako Lan Sailak 
izendatutako bitartekariak. Toñak erabaki duenez, Basauriko Udalarentzat lan egiten duten 
FCC konpainiako garbitzaileen soldata %6,35 igoko da aurten eta KPI gehi %3,75 datorren 
urtean. 
 Igoera horiek oso urrun daude langileek eskatzen zituztenetatik. Izan ere, grebalariek galdegin 
zuten beren batezbesteko soldata 600 euro hilean, udal garbitzaileenen mailara iristea 900 
euro. %50eko igoera, beraz.Igoera hori «ez da nahikoa», onartu zuten ELAk eta ESK-k, greba 
hasieratik bukaerara sustengatu duten bi sindikatuek CCOOk aspaldi utzi zuen. Edonola ere, 
ontzat hartu zuten epaia. Batetik, greban zehar FCCk kaleratu duen langilea berriro hartzera 
behartu du. Bigarrenik, «grebalariek eskatu dute beraien lantokian lan baldintzak hobetzeko eta 
lurraldeko ituna gainditzeko eskubidea, eta arrazoia eman die». Gainera, bi sindikatuek 
aldarrikatu dutenez, laudoak bidezkotzat jo du langile azpikontratatuek bazterketa gainditzeko 
eskaera, eta hortaz, «etorkizunerako indarturik geratu da» 
 
Hiru orduko batzarra egin zuten atzo Naval ontziolako beharginek, behin CCOOk eta UGTk 
SEPIrekin aurreakordioa lortu ostean, zer egin aztertzeko. Bi gauza gelditu ziren agerian: 
langileen haserrea, batetik, eta sindikatuen arteko desadostasuna, bestetik. UGT eta CCOO 
SEPIrekin negoziatzen jarraitzeko prest agertu ziren, Sozietate Publikoaren azken 
proposamena oinarri hartuta. Proposamen horrek, Navalen jabegoaren %49 aurreikusten du 
soilik esku publikoetan. Baina, UGTko ordezkari eta enpresa komiteko presidente Miguel 
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Angel Asporosak berak aitortu zuenez, «zenbait langilek euren ideiak sutsuki azaldu dituzte, eta 
badirudi gehiengoak ez lukeela proposamena onartuko». Langileen batzarrean ez zen inolako 
proposamenik bozkatu azkenean.  
 
Nafarroako Etxarri-Aranaz herrian dagoen Ufesa lantegia itxiko du BSH multinazional 
alemaniarrak.  
Herenegun arratsaldean lan batzordearekin egindako bileran iragarri zuen itxiera 
zuzendaritzak. Ufesako lan batzordea, LABeko bost ordezkarik eta UGTko beste bik osatzen 
dute. Itxiera justifikatzeko lantegia ez dela «errentagarria» argudiatu zuen multinazionalak. 
«Merkatuan arazoak dituztelako eta dirua galtzen ari direlako itxiko dutela enpresa esan 
ziguten», aipatu zuen Alberto Sanchez LABeko ordezkari eta lan batzordeko buruak atzo. 
Ufesak erradiadoreak, frijigailuak eta kafe-makinak egiten ditu eta produkzioa lan kostuak 
merkeagoa diren Europa Ekialdera, Txekiara, eramateko asmoa du BSH taldeak. Gaia 
plazaratzeko erabili diren «moduak» salatu zituen LABek. «Filtrazio interesatua egin da 
langileen artean kezka sortzeko eta enpresen asmoekin bat egiteko giroa sortzeko», salatu 
zuen sindikatuak komunikabideei igorri prentsa oharrean. Sindikatuaren esanetan 
multinazionalak iragarritako itxiera «xantaia» da. Izan ere, Sakanan 160 lanpostu galtzeak 
ondorio ekonomiko eta sozial kaltegarriak ekarriko ditu. Halaber, itxiera iragartzeko 
zuzendaritzak emandako argudioak arbuiatu zituen LABek. «Errentagarritasunaren izenean 
ekonomi presio taldeek asmatutako lekualdatze politikari galga jartzeko tenorea» dela esan 
zuen. Nafarroako Gobernuari esku hartzeko ere eskatu zion. «Nafar guztien interesak 
defendatzen dituela esaten badu, Sakanako industria sarea defendatzeko aukera du 
Gobernuak, multinazionalari hartutako konpromiso ekonomiko-sozialak betearazteko exijituz», 
aipatu zuen LABek.  
 
Erantzuna: 
A: 
Enpresa azpikontratatu: enpresa batek berarentzat lan egiteko kontratatzen duen beste 
enpresa. 
Laudo: enpresa bat eta bere langileen arteko gatazka batean akordio batera iritsi ezin denean 
ezartzen den arbitraiazko prozedura, hitzarmen-maila eta –balioa izaten duena. 
Bitartekari: gatazkan dauden bi parteren artean elkarrizketa bideratzen duen pertsona edo 
entitatea. 
Lurraldeko itun: lurralde jakin batean balioa eta indarra duen itun edo akordioa. 
Langile azpikontratatu: enpresa baterako lan egiteko kontratatzen den beste enpresako 
langilea. 
Aurreakordio: bi parteen ordezkarien artean lortutako akordioa, baina oraindik sinatuta ez 
dagoena. 
Sozietate publiko: agintaritzat botere publikoa duen sozietatea. 
Jabego: norbaitek berea den zerbaitekiko duen harreman eta eskubidea. 
Enpresa komite: enpresa  bateko langileen organo kolegiatu eta ordezkatzailea, beren 
eskubideen defentsa helburu duena. 
Langileen  batzar: enpresa bateko langile guztiak deitzen dituen batzarra, beren eskubideen 
defentsan. 
Lan batzorde: enpresa komitea. 
Errentagarri: irabaziak ematen dituen enpresa-jarduera. 
Lan kostu: enpresa bateko langileek duten kostua enpresarentzat. 
Multinazional: kapitala eta jarduerak estatu ezberdinetan hedatuta dituen enpresa. 
Presio talde: bere interesak defendatzeko zenbait pertsona edo gizarte-taldek eratzen duten 
taldea, aginte publiko bati presioa egiteko. 
 
B: 
Adibide gisa azken berria aipatuko da, Ufesa lantegiaren itxierari buruzkoa, alegia. 
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BSH multinazionalak Ufesa lantegia ixtea proposatzen du hemen lan kostuak handiegiak 
direlako. Enpresa Europako ekialdeko herrialderen batetara eraman nahi dute, han lan kostuak 
txikiagoak direlako. Zer esanik ez dago hau guretzat hondamendia dela. Lanik gabe geratuko 
gara, eta konformatu edo borroka egin beste biderik ez daukagu. Enpresak etekin handiak lortu 
ditu gure lanari esker urte luzetan zehar, eta orain, lehendabiziko arazoa datorrenean, 
kanporatu nahi gaitu, gogoratu eta eskertu gabe enpresaren arrakasta bertako langileei zor 
zaiela.  Enpresaren aurrean, eta Nafarroako gobernuaren aurrean presioa egin behar dugu 
ahalik eta modu eraginkorrenean, enpresak bere asmoak ez burutzeko, eta Nafarroako 
Gobernuari enpresarekiko duen konpromisoa betearazteko. 
 
 
11. Irakurri honako testua bere hizkuntz ezaugarrietako batzuk analizatzeko.erabili 

horretarako eskeintzen zaizun txantiloia. Hau bete ostean idatzi koadro batean 
zein diren eremu honetako testuen ezaugarriak. 

 

Gaur egungo atmosferari bigarren atmosfera deitzen diote batzuek. 
Esapide horrekin nabarmendu nahi dute orain atmosferak duen konposizioa 
oso desberdina dela aurretik izan den bestetik.  

Eguzki-sistemaren hastapenetan, helioa eta hidrogenoa ziren gas nagusiak. 
Lurra eratzen ari zen, eta borborka zegoen. Bero-bero zegoen, eta azala 
egin eta desegin egiten zen, urtuta. Bestalde, ez zuen masa handirik, eta 
grabitate-indar ahulak ezin zituen gasak inguruan atxiki. Eguzki-haizeak 
gasak eramaten zituen, eta, haizea baretu zen arte, Lurrak ez zuen 
aukerarik izan atmosfera batez inguratzeko.  

Antza denez, milaka milioika urtean ez zen giro izan Lur planetan. Zerutik 
meteoritoak erortzen ziren etengabe, eta, azalaren aurka talka egitean, 
bero ikaragarria askatzen zuten. Sumendiak ere ugariak ziren, eta sufredun 
gasak askatzen zituzten, baita beste gas batzuk eta ur-lurruna ere. Gas 
arinenek ihes egiten zuten, baina denborarekin, Lurraren masa handitu 
ahala, grabitatearen indarra ere handitu egin zen, eta lortu zuen gas 
astunei eustea. 
 
 
 

 
Testuaren ezaugarriak 

 
 

 
1. Informazioa emateko balio al du?  
 

 
Bai. Lurreko atmosferaren sorrerari buruzko informazioa ematen 
du. 

 
2. Emandako informazioa errepikatu 
al da?  
Gehiegizkoa ala urriegia izan al da? 
 

 
Informazioa ez da errepikatzen. 
 
Informazioa ez gehiegizkoa ez urriegia. Bere helburuetarako 
beharrezko informazioa ematen du. 
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3. Testua paragrafotan banatuta al 
dago?  
Paragrafo bakoitzak ideia bat 
garatzen al du?   
 
Paragrafoek antzerako luzera al dute? 
 

 
Bai. 
 
Bai. Lehen paragrafoan gaiaren sarrera ematen da, bigarrenean 
antzinako atmosferaren berri ematen da, eta hirugarrenean atmosfera 
haren sorrera-baldintzak aztertzen dira. 
 
Bai. 

 
4. Zein pertsona erabiltzen da(lehena, 
bigarrena, hirugarrena)?  

 
Singularreko hirugarrena. 

 
5. Zein aditz aldi nagusitzen da?  
 
 
Zein aditz modu da erabilien testuan? 
 

 
Aditz aldia presentea da lehenengo paragrafoan, gaia aurkeztekoan. 
Gainerakoan iragana da atmosferako antzinako egoera 
deskribatzekoan. 
Indikatiboa. 

 
6. Hitz ezezagun asko al dago?  
 
Azaldu egiten al dira? 
 

 
Gaiari dagozkien hitz teknikoak daude. Kasu honetan Natur 
Zientzietakoak. 
Hitz kultoak dira, eta gai hau aztertzen duenak ikasi edo ezagutu 
behar ditu 

 
7. Iritziak al daude? 
 

 
Ez.  

 
 
12. Bilatu informazioa ohikoenak diren kontratu-moten estatistikei buruz. Informatu 

kontratu horien iraupenaz, gehien eskatzen diren jarduera profesionalez...  
Informazioa bilatzerakoan erabili honako bitarteko hauek: 

 
 GOOGLE bilatzailea. Erabili “Bilaketa aurreratua” izeneko tresna, eta baita “Direktorio” 

izenekoa.  
 Egunkari digital baten hemeroteka. Erabili eskaintzen diren bilaketa-aukerak zure 

gaiaren inguruko berriak aurkitzeko. 
 

 Informazio iturriak aztertu ostean, aukeratu egin behar dituzue iturri ezberdinetan 
aurkitu dituzuen informazioen artean zuei gehien interesatzen zaizkizuenak. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIOAREN AUKERAKETA 
 

 Irakurri aukeratu dituzuen informazioen edukia. 
 
 Bereizi  zuen bilaketarako bereizleak diren datuak: 

• Bilatu testuetako pasarte bakoitzaren ideia nagusia. 
• Bereiztu kolore batez testu bakoitzak dakarren informazio berria. 

 
 Kontu hartu arretaz, ez dadila bi aldiz errepikatu informazio bera. 
 
 Berridatzi testu batean bereizi duzuen informazioa. 
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Erantzuna: 
 
Ezin daiteke ariketaren erantzun zuzenik eskaini; izan ere, horretarako ikasleek aukeratutako 
testuak beharko lirateke. Edonola ere, zuzenketarako txantiloia ematen da. 
 

Zuzenketarako txantiloia 
• Informazio-kopurua: eskasa / nahikoa / ugaria /gehiegizkoa. 
• Erabilitako iturriak: anitzak / antzerakoak; ezezagunak / ezagunak; desegokiak / egokiak. 
• Informazioaren interesa: interesik gabekoa / interesgarria / oso interesgarria. 
• Informazioaren nolakotasuna: errepikatua / ez errepikatua; mailakatua da / ez da 

mailakatua. 
• Bilatutako informazioa eta bilaketaren helburua bat etortzea: ez datoz oso bat / bat datoz 

/ oso bat datoz. 
 
 
13.  Ariketa honetan eta hurrengoan, laburpenaren teknika landuko dugu. Laburtzea, 

ezinbesteko prozedura da inguruan dugun informazio karga erabili ahal izateko. 
Behean gai berari buruzko hiru testu dituzu. Hiru testuen edukia laburtu beharko 
duzu idatziz. 

 
*ªlehenengo urratsean, testuak azpimarratuko dituzu, oinarrizkoak diren informazio eta 
ideiak gainerakoetatik bereizteko.  

 
 AZPIMARRAKETA 

  
Azpimarratzeak erraztu egiten du geroago egingo den irakurketa, inportanteena bereizten 
duelako.  
- Kontutan hartzeko punturik inportanteenak: 

- Teknika hau baliagarria izango da soilik norberak azpimarratzen badu, zeren horrela  
testua ondo ulertzeko esfortzua egina izango baitu. 

- Ahalik eta hitz kopuru txikiena azpimarratu, baina azpimarratutakoak zentzua izan 
behar du telegrafikoki bada ere. 

- Alferrikakoa da ulertzen ez dena azpimarratzea, baita arrazoi berarengatik 
baztertzea. Garrantzitsua da ulertzen ez dena berriro irakurtzea, hiztegi edo 
entziklopediaren bat kontsultatzea, edo guk baino gehiago dakien pertsona bati 
galdetzea erabakiak hartu aurretik. 

 
- Azpimarratzeko prozedura: 

1. Laburtu behar den testua irakurtzen hasi baino lehen, saiatu asmatzen zeri buruzkoa 
den izenburua bakarrik irakurriz eta testuaren detaile batzuk erreparatuz, baina osoa 
irakurri gabe. 

2. Gero, saiatu testuak zer atal dituen ezberdintzen “irakurketa arin” baten bidez. 
Ziurtatu testuari buruzko hasierako hipotesia zuzena zen ala ez.  

3. Orduan, berriro irakurri lehen pasartea (hasieratik lehen puntu eta aparte topatu arte) 
presa gabe eta diona ondo ulertzen saiatuz. 

4. Behin pasartea ulertuta, erabaki zer den testuko inportanteena eta mezu hori 
adierazten duten hitzak aukeratu. 

5. Aukeratutako hitzen azpian marra bat jarri. 
6. Errepikatu prozedura bera pasarte bakoitzarekin. Gerta daiteke pasarteren batean 

ez azaltzea testuko ideia garrantzitsurik. 
7. Bukatzeko, berriro irakurri azpimarratutakoa  eta ziurtatu aukeratutako hitzak zentzua 

dutela eta ez dela ezer falta. 
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1. TESTUA 
Grillez hornituriko mikrouhin labeak 
 
Molekulen igurzketaz berotzen dute.  
Barnean ipintzen diren elikagai eta edarien molekulak elkarren kontra igurztean, magnetroiaren 
(honelako labeen berariazko aparailuaren) bidez mikrouhin-erradiazioak eragiten dituen tresna 
elektrikoa da honelako labea. Elikagaiak, igurzketa hori tarteko, berehala berotzen dira. 
Bukaera, ergonomia eta erabilera on-onak eskaintzen dituzte aztertu diren labeek. Salbuespen 
bakarra, garrantzi handiegirik gabekoa, Sanyo izan zen: aginteak maneiatzeko zaila dela 
medio, erabiltzaileak behin eta berriz jo behar izaten du argibide-liburura. Kanpoko itxurari 
dagokionez, Panasonic, Sanyo eta Fagorekoak aproposak zirela deliberatu zuten. Lynx eta 
Ufesaren itxura normaltzat jo zuten bitartean, gainontzekoena, "ondo" zegoen. Beste alde 
batetik, zortzi labeen egonkortasuna (euskarri duen azalerari aparailua nola atxikitzen zaion) 
oso egokia zen. Aparailu guztiek dute atzealdean halako tope moduko pieza bat, paretaren 
kontra-kontra ipin ez daitezen, era honetan, egurasketa hobetu eta gehiegizko beroketarik ez 
gertatzeko. Barrualdeko ikuskortasun argiena Sanyok eta Fagorek eskaintzen duten bitartean, 
txarrena Lynxek. Barneko argitasunetan balorerik garaienak Sanyo, Fagor, Samsung eta 
Ufesak eraman dituzten arren, gainontzekoena ere ona da. Erabilera-ezaugarriekin jarraiki, 
Sanyo eta Whirlpooleko aparailuek funtzionatzen duten bitartean, ezin alda daiteke berotzeko 
denbora, ezta potentzia ere; gainerakoetan bada denbora aldatzerik. Panasonic, Sanyo eta 
Whirlpoolen mantenua beste bostena baino egokiagotzat jo zen, grilleko erresistentzia labeko 
sabaian sarturik baitago: honek, aparailua garbitzea errazten du, noski.  
Lanean, denak egokiak.  
Etxekotresna elektriko hauek, elikagaiak berotu eta desjelatzeko erabiltzen dira, batez ere. 
Labeen eraginkortasuna neurtzeko, ogi, ziazerba eta aldez aurretik onduriko elikagaiekin egin 
ziren saiakerak. Labearen erdian, jelaturiko barra bat ogi pusketak eginik jarri zen eta, horrela, 
potentziarik garaienean minutu eta erdiz funtzionatu zuten labeek. Desizozteko eraginkortasuna 
oso ongi baloratu zen kasu denetan. Ondoren, fabrikatzailearen aginduak beteaz, pakete bat 
ziazerba desjelatu zen. Desjelatuaren uniformetasun eta ukimena behaturik, marka guztietan 
emaitza onak lortu zirela egiaztatu zen. Aurreondutako elikagaietan, azkenik, ultrajelaturikoak 
(pizza, kaneloiak, lasagna) desjelatu eta berotu egin ziren eta zortzi lehiakideek ere puntuazio 
garaia erdietsi zuten. Labe guztietan, desjelatze-eragiketak amaitu ondoren, elikagaiak 
gorritzeko grillarekin saiakerak egin ziren, eta emaitzak oraingoan ere onak izan ziren. Aparailu 
guztiak biziki isilak ziren, gainera.  
Magnetroia edota grilleko erresistentzia deskonektatzen duen tenporizadorea elektrikoa da 
Panasonic, Sanyo eta Whirlpool markakoetan, eta mekanikoa beste bostetan. Elektrikoen 
zehaztasuna eta kalitatea hobea da. Moulinexekoa mekanikoa da eta minutu baino akats-alde 
handiagoak izaten ditu. Tenporizadorea elektrikoa denean, labea denbora luzeagora erregula 
daiteke. Beste aldetik, Panasonic eta Sanyok bakarrik dituzte aldez aurretik zehazturiko 
programak, hainbat funtziorekin: elikagaiaren pisuaren araberako desizozketa, pisu horren 
araberako egospena, eta geroratutako egospena; bi labeetan ere beroketa geroago hasita 
programa daiteke. Ez dugu ahantzi behar, nolanahi ere, elikagaiaren desjelaketa eta egospena 
batera egiteko aukera zortzi labeek eskaintzen digutela.  
 
Tamaina ere, garrantzizkoa  
Panasonic da edukiera erabilgarririk handienekoa, 19 litrorekin; Fagor, berriz, txikienekoa: 12 
litro besterik ez. Sanyo, Samsung eta Ufesak bakarrik adierazten dute aparailuaren edukiera 
edo bolumen erabilgarria, baina hiruretan ere, adierazitako bolumena egiazkoa baino txikiagoa 
da. Marka guztiek dakarte erretilu edo platera eta sareska bat (Sanyok, bi). Erretilua birakaria 
da denetan; plateraren diametro erabilgarriaren neurriak, Panasoniceko 30 zentimetroetatik 
Fagoreko 21etara doaz. Fagoreko labeak bakarrik ematen du erretilua gelditzeko aukera. 
Mikrouhinari, grillari eta funtzio konbinatuari dagokienez, fabrikatzaileak adierazitako potentzia 
eta benetakoa bat datozen ere egiaztatu da: emaitza zuzena izan da kasu guztietan. Sarrerako 
eta irteerako potentziaren (mikrouhin potentzia) araberakoa da labe bakoitzaren 
errendimendua: honetan, baliorik hoberenak Fagor eta Lynxek agertu dituzte, %67ko 
errendimenduarekin, guztien baloreak aproposak badira ere.  
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Segurtasuna dela eta, bueltaka.  
Labea berotu ondoren, termopare edo zunda termometrikoaren bidez aparailuaren osagaiek eta 
karkasak zein tenperatura hartu duten egiaztatuz gero (Ufesakoak izan ezik) denek erantzun 
dute arauaren arabera. Labearen grillak funtzionatzen duenean, legeak baimenduriko mugetatik 
gaindi dago Ufesako aparailuaren goialdeak hartzen duen tenperatura. Tresnaren barnealdean 
tenperatura beroegi egokitzekotan arriskurik egon ez dadin, labe hauek babesgailu termikoa 
daukate, magnetroia berariaz magaltzen duenaz gainera. Lynxekoak horrelakorik ez duela, 
segurtasuna urriagoa da marka honetan. Panasonic, Sanyo, Fagor eta Whirlpoolek, gehiegizko 
tenperaturetara hurbilduz gero, saretik aparailua deskonektatzen duen pizgailu nagusi 
independentea dute. Jaki azukretsu edo gantzatsuak sua eragin dezake, gehiegi berotzen 
delako labe hauetan. Horrelako aukerak aztertzeko, labeetan patata bana, olio eta brandyrekin 
sartu, eta potentzia garaienean eta denbora luzeenean eduki ziren. Saiakeran zehar, su-keak 
labe guztietan sortu arren, ez ziren kanpora irten. Panasonic eta Sanyoko babesgailuak piztu 
egin ziren, ordea. Marka bi hauetako hondaketak arinak izan zirenez, hoztutakoan, labea prest 
zegoen berriro arieran jarduteko. Moulinex, Lynx, Fagor, Samsung eta Ufesak eragin latzagoak 
nozitu zituzten, baina funtzionatu, funtzionatu zuten labeek. Emaitzarik txarrena Whirlpoolek 
agertu zuen: aparailua zeharo hondatu zen eta ostera funtzionatzeko ez zen gauza izan.  
Labe guztietako segurtasun elektrikoa (hainbat saiakera egin ondoren) arauaren araberakoa 
dela egiaztatu zen. Labeen egikerari dagokion guztia (erresistentzia mekanikoa, egonkortasun 
eta arrisku mekanikoak, barneko hari elektrikoak, sareko lotunea eta kanpoko hari malguak, 
kanpoko harien borneak edota mikrouhinen ihesa: azken hau erabiltzaile askoren kezka bizia 
baita) arauaren araberakoa da. Eginkizun estra bat eskaintzen du Panasonicek: haurrentzako 
segurtasun-blokeoa, alegia, labeko aginteak indargabetzen dituena. Funtzionatzen ari direla, 
sare elektriko horretan konektaturik dauden beste aparailuen potentziaren gora-beherak 
sortaraz ditzakete labeok. Elkargarritasun elektromagnetikoaren balioespenik hoberena 
Moulinex, Lynx, Sanyo eta Whirlpoolek lortu dute; ondotik Panasonic eta Samsung darraizkie: 
hauek, arauaren araberako emaitzak eskaini badituzte ere, sare-borneetan tentsio-
perturbazioak eragiten dituzte. Fagor eta Ufesak, azkenik, balioespenik eskasena jaso zuten, 
arauaren arabera egokiturik ez daudelako.  
 
Ohartarazpen egokiak.  
Alderdi ikuskorrean eta era ezabagaitzean, aparailuaren ezaugarriak (tentsioa, potentzia, 
fabrikatzailea, etab.) irakurtzen diren, erabilitako ikurrak egokiak diren, adierazitakoa 
ezabaezina den eta labea erabili eta mantentzeko argibideak behar bezalakoak diren ere 
egiaztatu da.  
Labe guztietako xaflan dautza agertu beharreko datu guztiak espainolez, Panasonic, Moulinex 
eta Sanyo markakoetan izan ezik, hauek ingelesezko adierazpenen bat baitakarte. Ezin 
ezabatuzko markatua agertzen dute guztiek eta, Lynxek izan ezik, argibide-liburuska dute 
denek. Argibideetan ez da ohartarazten, adibidez: “Zaindu labea maiz, berotzen denean edo 
plastiko, paper nahiz erabilera bakarreko gai erregarrietako ontzietan janaria ondu edo berotu 
ondoren”; ez dago “Biberoi zein haurren janari-txarroetako edukia astindu edo nahasteaz 
gainera, kontsumitu aurretik tenperatura egiaztatu behar da, erredurarik ez gertatzeko"; era 
berean, “Elika-hari malgua hondaturik baldin badago, fabrikatzaileak edo salmenta osteko 
zerbitzuak hornituko duen hari berezia ezarri beharra dago". Labe gainetik utzi behar den 
gutxieneko tartea ere ez du adierazten, informazio guztiok eman beharrekoak diren arren. 
Labea abiatu aurretik, taupada-markagailua daukanak hartu beharreko neurriez sendagilearekin 
eta fabrikatzailearekin kontsulta egin behar duenik ere ez dute aipatzen. Adierazitakoaren 
ulergarritasuna (idazketa eta ikurrak) dela eta, Panasonic, Sanyo eta Whirlpool markakoak oso 
egokitzat jo ziren. Azkenik, labe guztiek dute CE adierazpen nahitaezkoa.  
 
Huts egitean nora jo.  
Fabrikatzaileek 12 hilabeteko bermealdia eskaintzen dute denek, Ufesak (36 hilabete) izan ezik. 
Lynx eta Fagoreko garantian, ipini beharrekoak diren erostunaren datuak adierazteko tokirik ez 
dago. Moulinexekoan aparailuaren datuak (modeloa, seriea, zenbakia, etab.) ez daude.  
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Espainia osoan zehar dauden asistentzi guneei buruzko informazioa ematen dute 
fabrikatzaileek. Ufesak du gune gehien: 343; Sanyok (1) eta Panasonicek (7), berriz, gutxien. 
Fagorek, aparailua erosi ondorengo bost urteetan pieza osagarriak eskuratzeko ziurtasuna 
bermatzen dio bezeroari eta Whirlpoolek, ordea, zortzi urteraino luzatzen du epe hori. 
Gainerakoek deus ez dute aipatzen kontu horretaz.  
 

2.TESTUA 
Radarretik mikrouhin-labera 

Batek baino gehiagok uste du lehendabiziko mikrouhin-labeak okinaren egurrezko labean edo 
50. hamarkadako gas-labean daukala jatorria. Baina ez, oker dabil hori pentsatzen duena. 80. 
hamarkadako labe "izarrak" Bigarren  Mundu-Gerraren sekreturik handienetariko batean dauzka 
bere sustraiak, radarrari buruzko ikerketen emaitza baita. Mikrouhinaren teknologia 30. 
hamarkadan hasi zen, ikertzaile talde britaniar batek bultzatuta. 
Ikertzaile horiek magnetroia delakoa, hau da, uhin ultralaburrak sortzeko ahalmena zuen 
tamaina handiko tresna bat sortu zuten, nahiz eta hasieran eman ziezaioketen erabilera oso 
argi ez eduki, fenomenoa beraiek ere harrigarritzat jo baitzuten. Hala ere, uhin horien garapena 
hegazkinak detektatzeko zuten ahalmenari esker gertatu zen. 
Estatu Batuek, misilak egiteko bereziki prestatutako enpresa baten bidez, teknika horren 
ikerketan jarraitu zuten, gerrarako prestaketen barruan. Hodi igortzailearen emaitzak hobetzeko 
asmoz, berrikuntza ugari gehitu zituzten, eta horrela, aliatuek Ingalaterrako batailan erabili ahal 
izan zuten. Baina handik magnetroia sukaldeko tresna bihurtu arte... 
 
Bazkaria berotzeko 
Guztia Waltham-en (Massachusetts) hasi zen. Urte ilun haietan, negu gorriek eragindako hotza 
itzela zen. Raytheon elkartean injeneru talde txiki bat, Percy Spencerren zuzendaritzapean, 
radarren kalitatea hobetzen saiatzen ari zen. Lehenengo magnetroiek pultsazio bidez igortzen 
zituzten mikrouhinak, eta horrek beraien ahalmena murrizten zuen. Baina, hala eta guztiz ere, 
garai latz haietan lagungarriak suertatzen ziren, goizeko hotzak mangututako hatzak berotzeko.  
Inolako babesik gabe hodi berriez esperimentatzen zuten bitartean, zenbait teknikarik eguerdiko 
bazkarirako prestatutako zopa eta beste jaki batzuk bertan berotzen zituzten. Haietariko batek, 
jakinguraz, ohiko amerikar artoarekin zer gertatzen zen jakin nahi izan zuen: artaleak suziriak 
bezain azkar irten ziren.  
Garai batean beharra eta jolasa zena zerbait desberdin bihurtzen hasi zen. Taldekoak 
saltxitxak, txerri-saiheskiak eta arrautzak egosten aritzen ziren. Mikrouhinek eragindako 
egosketa asmatu berria zen. Taxuketak eta komertzializazioak, ostera, zailtasun handiak topatu 
zituzten. 1949an egosketarako patente bat erregistratu zuten eta 1953an, Radarange 
markapean, aurreneko mikrouhin-labea merkatura atera zuten. Hala ere, arrakasta osoa izatetik 
urrun zegoen. Magnetroia oso tresna astuna zen eta bere salneurria, auto baten parekoa. Bere 
existentziaren lehenengo hamabi urteetan zehar mila ale baino ez ziren saldu eta, gehienak 
jatetxe handietan eta garraio-enpresetan. Bezeroetan nagusiena Japoniako trenbide konpainia 
izan zen.  
Baina kontsumo arrunterako produktu bihurtzeko bidean, kostua biziki txikitu beharra zegoen, 
eta praktikotasuna handitu. Horretarako, besteak beste, hozketa-sistema kendu beharra 
zeukaten eta horrek teknologia osoa hasieratik birplanteatzea zekarren...  
 
Beti bezala, japoniarrak  
Eta hori lortu zuena talde berri bat izan zen, Keishi Ogura japoniar injineruaren 
zuzendaritzapean. Japoniarrek produktu honen merkatu- aukeraren kontzientzia hartu zuten eta 
izoztuen merkatuak gora jotzen zuen aldi berean Toshiba eta Sanyo enpresek, bi urteko 
denbora laburrean, produktu hobea lortu zuten. Gaur egun, etxeko elektrotresnen artean 
mikrouhin-labe erosoa ez daukaten etxeak gutxi dira.         
 

Zer dira mikrouhinak? 
Mikrouhinak naturan dauden lehen-lehenik, 
eguzkiak berak igortzen baititu. Mikrouhinak 

Zergatik berotzen dute janaria? 
Ur-molekulek eta beste osagai ugarik (gatz 
mineralak, globulu gorriak, deskonposatutako 
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espektro elektromagnetikoaren zati bat dira. 
Espektro honek beste uhin ezagun batzuk ere 
biltzen ditu: irrati-uhinak (irratia, telebista), izpi 
infragorriak, izpi ultramoreak eta abar. 
Uhin elektromagnetiko guztiek maiztasuna 
hertzetan adierazten dute. Hertza uhinen 
maiztasuna neurtzeko unitatea da, eta 
segundoko oszilazio edo bibrazio bat 
adierazten du. Etxean erabilitako mikrouhinen 
maiztasuna 2.450 megahertzekoa da. 

gorputz koipetsuak...) osatzen dituzte 
elikagaiak. Okelaren, arrainaren edo frutaren 
milimetro bakoitzak milioika ur-molekula 
dauzka. Mikrouhinen igorketaren eraginpean, 
molekula horiek uhinen norabiderantz 
orientatzen dira eta horren ondorioz, ur-
molekulen astinketa bortitza sortzen da bat-
batean. Horregatik, berotzen da elikagaien 
masa hain azkar. Aldi berean, ontziek ez dute 
energia elektromagnetikorik barneratzen eta ez 
dira berotzen. 

 
Erantzuna: 
 
Testuak berak edukia nabarmentzeko elementuak ditu eta bertan datorren informazio 
orokorraren berri ematen digute. Funtzio hori betetzen dute kasu honetan azpitituluek. Hona 
hemen testua azpimarratuta. 

1. TESTUA 
Grillez hornituriko mikrouhin labeak 
 
Molekulen igurzketaz berotzen dute.  
Barnean ipintzen diren elikagai eta edarien molekulak elkarren kontra igurztean, magnetroiaren 
(honelako labeen berariazko aparailuaren) bidez mikrouhin-erradiazioak eragiten dituen tresna 
elektrikoa da honelako labea. Elikagaiak, igurzketa hori tarteko, berehala berotzen dira. 
Bukaera, ergonomia eta erabilera on-onak eskaintzen dituzte aztertu diren labeek. Salbuespen 
bakarra, garrantzi handiegirik gabekoa, Sanyo izan zen: aginteak maneiatzeko zaila dela 
medio, erabiltzaileak behin eta berriz jo behar izaten du argibide-liburura. Kanpoko itxurari 
dagokionez, Panasonic, Sanyo eta Fagorekoak aproposak zirela deliberatu zuten. Lynx eta 
Ufesaren itxura normaltzat jo zuten bitartean, gainontzekoena, "ondo" zegoen. Beste alde 
batetik, zortzi labeen egonkortasuna (euskarri duen azalerari aparailua nola atxikitzen zaion) 
oso egokia zen. Aparailu guztiek dute atzealdean halako tope moduko pieza bat, paretaren 
kontra-kontra ipin ez daitezen, era honetan, egurasketa hobetu eta gehiegizko beroketarik ez 
gertatzeko. Barrualdeko ikuskortasun argiena Sanyok eta Fagorek eskaintzen duten bitartean, 
txarrena Lynxek. Barneko argitasunetan balorerik garaienak Sanyo, Fagor, Samsung eta 
Ufesak eraman dituzten arren, gainontzekoena ere ona da. Erabilera-ezaugarriekin jarraiki, 
Sanyo eta Whirlpooleko aparailuek funtzionatzen duten bitartean, ezin alda daiteke berotzeko 
denbora, ezta potentzia ere; gainerakoetan bada denbora aldatzerik. Panasonic, Sanyo eta 
Whirlpoolen mantenua beste bostena baino egokiagotzat jo zen, grilleko erresistentzia labeko 
sabaian sarturik baitago: honek, aparailua garbitzea errazten du, noski.  
 
Lanean, denak egokiak.  
Etxekotresna elektriko hauek, elikagaiak berotu eta desjelatzeko erabiltzen dira, batez ere. 
Labeen eraginkortasuna neurtzeko, ogi, ziazerba eta aldez aurretik onduriko elikagaiekin egin 
ziren saiakerak. Labearen erdian, jelaturiko barra bat ogi pusketak eginik jarri zen eta, horrela, 
potentziarik garaienean minutu eta erdiz funtzionatu zuten labeek. Desizozteko eraginkortasuna 
oso ongi baloratu zen kasu denetan. Ondoren, fabrikatzailearen aginduak beteaz, pakete bat 
ziazerba desjelatu zen. Desjelatuaren uniformetasun eta ukimena behaturik, marka guztietan 
emaitza onak lortu zirela egiaztatu zen. Aurreondutako elikagaietan, azkenik, ultrajelaturikoak 
(pizza, kaneloiak, lasagna) desjelatu eta berotu egin ziren eta zortzi lehiakideek ere puntuazio 
garaia erdietsi zuten. Labe guztietan, desjelatze-eragiketak amaitu ondoren, elikagaiak 
gorritzeko grillarekin saiakerak egin ziren, eta emaitzak oraingoan ere onak izan ziren. Aparailu 
guztiak biziki isilak ziren, gainera.  
Magnetroia edota grilleko erresistentzia deskonektatzen duen tenporizadorea elektrikoa da 
Panasonic, Sanyo eta Whirlpool markakoetan, eta mekanikoa beste bostetan. Elektrikoen 
zehaztasuna eta kalitatea hobea da. Moulinexekoa mekanikoa da eta minutu baino akats-alde 
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handiagoak izaten ditu. Tenporizadorea elektrikoa denean, labea denbora luzeagora erregula 
daiteke. Beste aldetik, Panasonic eta Sanyok bakarrik dituzte aldez aurretik zehazturiko 
programak, hainbat funtziorekin: elikagaiaren pisuaren araberako desizozketa, pisu horren 
araberako egospena, eta geroratutako egospena; bi labeetan ere beroketa geroago hasita 
programa daiteke. Ez dugu ahantzi behar, nolanahi ere, elikagaiaren desjelaketa eta egospena 
batera egiteko aukera zortzi labeek eskaintzen digutela.  
 
Tamaina ere, garrantzizkoa  
Panasonic da edukiera erabilgarririk handienekoa, 19 litrorekin; Fagor, berriz, txikienekoa: 12 
litro besterik ez. Sanyo, Samsung eta Ufesak bakarrik adierazten dute aparailuaren edukiera 
edo bolumen erabilgarria, baina hiruretan ere, adierazitako bolumena egiazkoa baino txikiagoa 
da. Marka guztiek dakarte erretilu edo platera eta sareska bat (Sanyok, bi). Erretilua birakaria 
da denetan; plateraren diametro erabilgarriaren neurriak, Panasoniceko 30 zentimetroetatik 
Fagoreko 21etara doaz. Fagoreko labeak bakarrik ematen du erretilua gelditzeko aukera. 
Mikrouhinari, grillari eta funtzio konbinatuari dagokienez, fabrikatzaileak adierazitako potentzia 
eta benetakoa bat datozen ere egiaztatu da: emaitza zuzena izan da kasu guztietan. Sarrerako 
eta irteerako potentziaren (mikrouhin potentzia) araberakoa da labe bakoitzaren 
errendimendua: honetan, baliorik hoberenak Fagor eta Lynxek agertu dituzte, %67ko 
errendimenduarekin, guztien baloreak aproposak badira ere.  
 
Segurtasuna dela eta, bueltaka.  
Labea berotu ondoren, termopare edo zunda termometrikoaren bidez aparailuaren osagaiek eta 
karkasak zein tenperatura hartu duten egiaztatuz gero (Ufesakoak izan ezik) denek erantzun 
dute arauaren arabera. Labearen grillak funtzionatzen duenean, legeak baimenduriko mugetatik 
gaindi dago Ufesako aparailuaren goialdeak hartzen duen tenperatura. Tresnaren barnealdean 
tenperatura beroegi egokitzekotan arriskurik egon ez dadin, labe hauek babesgailu termikoa 
daukate, magnetroia berariaz magaltzen duenaz gainera. Lynxekoak horrelakorik ez duela, 
segurtasuna urriagoa da marka honetan. Panasonic, Sanyo, Fagor eta Whirlpoolek, gehiegizko 
tenperaturetara hurbilduz gero, saretik aparailua deskonektatzen duen pizgailu nagusi 
independentea dute. Jaki azukretsu edo gantzatsuak sua eragin dezake, gehiegi berotzen 
delako labe hauetan. Horrelako aukerak aztertzeko, labeetan patata bana, olio eta brandyrekin 
sartu, eta potentzia garaienean eta denbora luzeenean eduki ziren. Saiakeran zehar, su-keak 
labe guztietan sortu arren, ez ziren kanpora irten. Panasonic eta Sanyoko babesgailuak piztu 
egin ziren, ordea. Marka bi hauetako hondaketak arinak izan zirenez, hoztutakoan, labea prest 
zegoen berriro arieran jarduteko. Moulinex, Lynx, Fagor, Samsung eta Ufesak eragin latzagoak 
nozitu zituzten, baina funtzionatu, funtzionatu zuten labeek. Emaitzarik txarrena Whirlpoolek 
agertu zuen: aparailua zeharo hondatu zen eta ostera funtzionatzeko ez zen gauza izan.  
Labe guztietako segurtasun elektrikoa (hainbat saiakera egin ondoren) arauaren araberakoa 
dela egiaztatu zen. Labeen egikerari dagokion guztia (erresistentzia mekanikoa, egonkortasun 
eta arrisku mekanikoak, barneko hari elektrikoak, sareko lotunea eta kanpoko hari malguak, 
kanpoko harien borneak edota mikrouhinen ihesa: azken hau erabiltzaile askoren kezka bizia 
baita) arauaren araberakoa da. Eginkizun estra bat eskaintzen du Panasonicek: haurrentzako 
segurtasun-blokeoa, alegia, labeko aginteak indargabetzen dituena. Funtzionatzen ari direla, 
sare elektriko horretan konektaturik dauden beste aparailuen potentziaren gora-beherak 
sortaraz ditzakete labeok. Elkargarritasun elektromagnetikoaren balioespenik hoberena 
Moulinex, Lynx, Sanyo eta Whirlpoolek lortu dute; ondotik Panasonic eta Samsung darraizkie: 
hauek, arauaren araberako emaitzak eskaini badituzte ere, sare-borneetan tentsio-
perturbazioak eragiten dituzte. Fagor eta Ufesak, azkenik, balioespenik eskasena jaso zuten, 
arauaren arabera egokiturik ez daudelako.  
 
Ohartarazpen egokiak.  
Alderdi ikuskorrean eta era ezabagaitzean, aparailuaren ezaugarriak (tentsioa, potentzia, 
fabrikatzailea, etab.) irakurtzen diren, erabilitako ikurrak egokiak diren, adierazitakoa 
ezabaezina den eta labea erabili eta mantentzeko argibideak behar bezalakoak diren ere 
egiaztatu da.  
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Labe guztietako xaflan dautza agertu beharreko datu guztiak espainolez, Panasonic, Moulinex 
eta Sanyo markakoetan izan ezik, hauek ingelesezko adierazpenen bat baitakarte. Ezin 
ezabatuzko markatua agertzen dute guztiek eta, Lynxek izan ezik, argibide-liburuska dute 
denek. Argibideetan ez da ohartarazten, adibidez: “Zaindu labea maiz, berotzen denean edo 
plastiko, paper nahiz erabilera bakarreko gai erregarrietako ontzietan janaria ondu edo berotu 
ondoren”; ez dago “Biberoi zein haurren janari-txarroetako edukia astindu edo nahasteaz 
gainera, kontsumitu aurretik tenperatura egiaztatu behar da, erredurarik ez gertatzeko"; era 
berean, “Elika-hari malgua hondaturik baldin badago, fabrikatzaileak edo salmenta osteko 
zerbitzuak hornituko duen hari berezia ezarri beharra dago". Labe gainetik utzi behar den 
gutxieneko tartea ere ez du adierazten, informazio guztiok eman beharrekoak diren arren. 
Labea abiatu aurretik, taupada-markagailua daukanak hartu beharreko neurriez sendagilearekin 
eta fabrikatzailearekin kontsulta egin behar duenik ere ez dute aipatzen. Adierazitakoaren 
ulergarritasuna (idazketa eta ikurrak) dela eta, Panasonic, Sanyo eta Whirlpool markakoak oso 
egokitzat jo ziren. Azkenik, labe guztiek dute CE adierazpen nahitaezkoa.  
 
Huts egitean nora jo.  
Fabrikatzaileek 12 hilabeteko bermealdia eskaintzen dute denek, Ufesak (36 hilabete) izan ezik. 
Lynx eta Fagoreko garantian, ipini beharrekoak diren erostunaren datuak adierazteko tokirik ez 
dago. Moulinexekoan aparailuaren datuak (modeloa, seriea, zenbakia, etab.) ez daude.  
Espainia osoan zehar dauden asistentzi guneei buruzko informazioa ematen dute 
fabrikatzaileek. Ufesak du gune gehien: 343; Sanyok (1) eta Panasonicek (7), berriz, gutxien. 
Fagorek, aparailua erosi ondorengo bost urteetan pieza osagarriak eskuratzeko ziurtasuna 
bermatzen dio bezeroari eta Whirlpoolek, ordea, zortzi urteraino luzatzen du epe hori. 
Gainerakoek deus ez dute aipatzen kontu horretaz.  
 

2.TESTUA 
Radarretik mikrouhin-labera 

Batek baino gehiagok uste du lehendabiziko mikrouhin-labeak okinaren egurrezko labean edo 
50. hamarkadako gas-labean daukala jatorria. Baina ez, oker dabil hori pentsatzen duena. 80. 
hamarkadako labe "izarrak" Bigarren  Mundu-Gerraren sekreturik handienetariko batean dauzka 
bere sustraiak, radarrari buruzko ikerketen emaitza baita. Mikrouhinaren teknologia 30. 
hamarkadan hasi zen, ikertzaile talde britaniar batek bultzatuta. 
Ikertzaile horiek magnetroia delakoa, hau da, uhin ultralaburrak sortzeko ahalmena zuen 
tamaina handiko tresna bat sortu zuten, nahiz eta hasieran eman ziezaioketen erabilera oso 
argi ez eduki, fenomenoa beraiek ere harrigarritzat jo baitzuten. Hala ere, uhin horien garapena 
hegazkinak detektatzeko zuten ahalmenari esker gertatu zen. 
Estatu Batuek, misilak egiteko bereziki prestatutako enpresa baten bidez, teknika horren 
ikerketan jarraitu zuten, gerrarako prestaketen barruan. Hodi igortzailearen emaitzak hobetzeko 
asmoz, berrikuntza ugari gehitu zituzten, eta horrela, aliatuek Ingalaterrako batailan erabili ahal 
izan zuten. Baina handik magnetroia sukaldeko tresna bihurtu arte... 
 
Bazkaria berotzeko 
Guztia Waltham-en (Massachusetts) hasi zen. Urte ilun haietan, negu gorriek eragindako hotza 
itzela zen. Raytheon elkartean injeneru talde txiki bat, Percy Spencerren zuzendaritzapean, 
radarren kalitatea hobetzen saiatzen ari zen. Lehenengo magnetroiek pultsazio bidez igortzen 
zituzten mikrouhinak, eta horrek beraien ahalmena murrizten zuen. Baina, hala eta guztiz ere, 
garai latz haietan lagungarriak suertatzen ziren, goizeko hotzak mangututako hatzak berotzeko.  
Inolako babesik gabe hodi berriez esperimentatzen zuten bitartean, zenbait teknikarik eguerdiko 
bazkarirako prestatutako zopa eta beste jaki batzuk bertan berotzen zituzten. Haietariko batek, 
jakinguraz, ohiko amerikar artoarekin zer gertatzen zen jakin nahi izan zuen: artaleak suziriak 
bezain azkar irten ziren.  
Garai batean beharra eta jolasa zena zerbait desberdin bihurtzen hasi zen. Taldekoak 
saltxitxak, txerri-saiheskiak eta arrautzak egosten aritzen ziren. Mikrouhinek eragindako 
egosketa asmatu berria zen. Taxuketak eta komertzializazioak, ostera, zailtasun handiak topatu 
zituzten. 1949an egosketarako patente bat erregistratu zuten eta 1953an, Radarange 
markapean, aurreneko mikrouhin-labea merkatura atera zuten. Hala ere, arrakasta osoa izatetik 
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urrun zegoen. Magnetroia oso tresna astuna zen eta bere salneurria, auto baten parekoa. Bere 
existentziaren lehenengo hamabi urteetan zehar mila ale baino ez ziren saldu eta, gehienak 
jatetxe handietan eta garraio-enpresetan. Bezeroetan nagusiena Japoniako trenbide konpainia 
izan zen.  
Baina kontsumo arrunterako produktu bihurtzeko bidean, kostua biziki txikitu beharra zegoen, 
eta praktikotasuna handitu. Horretarako, besteak beste, hozketa-sistema kendu beharra 
zeukaten eta horrek teknologia osoa hasieratik birplanteatzea zekarren...  
 
Beti bezala, japoniarrak  
Eta hori lortu zuena talde berri bat izan zen, Keishi Ogura japoniar injineruaren 
zuzendaritzapean. Japoniarrek produktu honen merkatu- aukeraren kontzientzia hartu zuten eta 
izoztuen merkatuak gora jotzen zuen aldi berean Toshiba eta Sanyo enpresek, bi urteko 
denbora laburrean, produktu hobea lortu zuten. Gaur egun, etxeko elektrotresnen artean 
mikrouhin-labe erosoa ez daukaten etxeak gutxi dira.     
     
 
 

Zer dira mikrouhinak? 
Mikrouhinak naturan dauden lehen-lehenik, 
eguzkiak berak igortzen baititu. Mikrouhinak 
espektro elektromagnetikoaren zati bat dira. 
Espektro honek beste uhin ezagun batzuk ere 
biltzen ditu: irrati-uhinak (irratia, telebista), izpi 
infragorriak, izpi ultramoreak eta abar. 
Uhin elektromagnetiko guztiek maiztasuna 
hertzetan adierazten dute. Hertza uhinen 
maiztasuna neurtzeko unitatea da, eta 
segundoko oszilazio edo bibrazio bat 
adierazten du. Etxean erabilitako mikrouhinen 
maiztasuna 2.450 megahertzekoa da. 

Zergatik berotzen dute janaria? 
Ur-molekulek eta beste osagai ugarik (gatz 
mineralak, globulu gorriak, deskonposatutako 
gorputz koipetsuak...) osatzen dituzte 
elikagaiak. Okelaren, arrainaren edo frutaren 
milimetro bakoitzak milioika ur-molekula 
dauzka. Mikrouhinen igorketaren eraginpean, 
molekula horiek uhinen norabiderantz 
orientatzen dira eta horren ondorioz, ur-
molekulen astinketa bortitza sortzen da bat-
batean. Horregatik, berotzen da elikagaien 
masa hain azkar. Aldi berean, ontziek ez dute 
energia elektromagnetikorik barneratzen eta ez 
dira berotzen. 

 
14. Ariketa honetan azpimarratu dituzun hiru testuen laburpena egingo duzu. 

Horretarako, ondoan zehazten den prozedura jarraitu. 
 

LABURPENA IDATZI 
 
 Laburpenak, testuaren oinarrizko ideiak bilduko ditu, baina jatorrizko testuak baino askoz 
laburrago, gainera, norberarentzat testua ulergarriago egiten duten adierazpide pertsonalak 
erabiliko dira. 

 
- Laburpena idazteko prozedura:  

• Testuaren titulua idatzi. 
• Aurreko ariketan azpimarratutako ideien zerrenda egin. 
• Errepikatutako ideiak ezabatu. 
• Ideiak bloketan bildu. 
• Osatu pasarte bana bloke bakoitzeko ideiekin, eta ideiak lotzeko erabili hitz eta 

adierazpide egokiak. 
• Ezabatu beste blokeetako informazioak errepikatzen dituzten blokeak.  
• Irakurri idatzitako pasarteak eta ziurtatu zentzua dutela, hau da, ideia ondo adierazten 

dutela. 
• Idatzi laburpena eta irakurri, ulertzen dela ziurtatzeko, eta akatsak zuzentzeko. 

 
Erantzuna: 
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Laburpena idazteko prozedura 
• Titulua idatzi 
• Aurreko ariketan azpimarratutako ideien zerrenda egin 

- Marka diferenteetako grillez hornituriko mikrouhin labeak 
- Analizatzen dira mikrouhin labeak zenbait ezaugarri konparatuz, alegia, 

kostua, kostua eta prestazioen arteko harremana,  funtzionamendua, 
segurtasuna eta informazioa 

- Mikrouhin labeen teknologiaren jatorria 
- Mikrouhinak zer diren 
- Mikrouhinek nola berotzen duten janaria   

• Errepikatutako ideiak ezabatu. Ariketa honetan ez dira errepikatzen. 
• Ideiak bloketan bildu 

A. Marka diferenteetako mikrouhin labeen arteko konparaketa (Testua luzea 
denez, komeniko da konparatzen den ezaugarri bakoitzerako pasarte bat 
egitea) 

B. Mikrouhin labeen jatorria 
C. Mikrouhinak zer diren 
D. Mikrouhinek nola berotzen duten janaria. 

• Osatu pasarte bana bloke bakoitzeko ideiekin, eta ideiak lotzeko erabili hitz eta 
adierazpide egokiak. 

A. Lehen atalerako behean eskaintzen da laburpen bat egina (jatorrizko 
testuan testuarekin batera zetorrena). Beharbada luzeegia da, baina 
aprobetxatu daiteke areago laburtzeko. 

B. Mikrouhin-labeetako teknologiak 30.eneko hamarkadan,  Bigarren Mundu 
Gerratean buruturiko ikerketan du oinarri. Tresna asmatu zen hegazkinak 
detektatzeko radarra egiteko. Ikerlariek jatorrizko erabileraz aparte janariak 
berotzeko ere erabiltzen zuten. 1949an etorri zen lehenengo patentea, 
1953an komertzializatu zen lehen aparatua, oso garestia bera, baina 
beranduago bi enpresa japoniarrek produktu hobea lortu zuten. 

C. Mikrouhinak naturan existitzen den espektro elektromagnetikoaren zati bat 
dira. Etxean erabiltzen diren mikrouhin-labeetako mikrouhinen maiztasuna 
2450 megahertzekoa da. 

D. Mikrouhinek elikagaietako ur molekulen astinketa bortitza eragiten dute, 
eta horrela elikagaiak berotzen dira. Ontziak, ordea ez dira berotzen. 

• Ezabatu beste blokeetako informazioak errepikatzen dituzten blokeak 
• Irakurri idatzitako pasarteak eta ziurtatu zentzua dutela, hau da, ideia ondo 

azaltzen dutela. 
• Idatzi laburpena eta irakurri ulertzen dela ziurtatzeko eta adierazpide edo 

ortografia mailako akatsak zuzentzeko. 
 
Grillez hornituriko 
mikrouhin labeak 
Berotu, desjelatu eta 
gorritu ongi egiten 
dute denek 
Grill edo gainetiko 
erregailuez hornituriko 
zortzi mikrouhin labe 
aztertu dira: Panasonic, 
Moulinex, Lynx, Sanyo, 
Fagor, Samsung, 
Whirlpool eta  Ufesa.  

Kostua, Lynxeko 
24.650 pezeta eta 

Whirpooleko 
39.670 pezeta 
bitartean dabil. 
Prezioak prezio, 
aparailu horietako 
batetik besterako 

aldea 
nabarmentzen 

duena ez datza zeregina (elikagaiak desjelatu, 
berotu, prestatu edo gorritzea) betetzeko duten 
gaitasunean, honetan denek ederki baitihardute, 
erabiltzeko erosotasuna baizik. Garestienek 
(Whirpool, Sanyo eta Panasonic), esate 

 

 

 
  
 

Laborategian saiakerak 
egin ondoren, 
emaitzarik onenak 
Sanyok eta 
Panasonicek eskaini 
zituzten (garestienetan 
biak, izan ere). Sua 
hurbiltzean, Whirlpoolek 
oso erantzun txarra 
agertu zuen: 
babesgailua piztu ez 
zenez, aparailua zeharo 
hondaturik geratu zen.  
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baterako, tenporizadore elektrikoa (mekanikoa 
baino kalitate hobekoa) dute. Beste aldetik, 
grillez hornituriko mikrouhin hauen edukiera 
dezente aldatzen da, batetik bestera: 
Panasonicekoaren 19 litroetatik Fagorrekoaren 
12 litroetara doa. Aurretiaz finkaturiko programak 
(desjelaketa, kopuruen araberako beroketa, 
etab.) eroso gertatzen dira eta, gainera, aparailu 
guztiek agertzen ez duten balio erantsia da.  

Elektrizitate eta osakerari dagokienez, labe guztiok seguruak dira. Irregulartasun bakarrak 
(Whirpoolek suaren aurrean erakutsitako erantzun txar-txarraz gainera) bi izan ziren: labeak 
funtzionatzen zuenean Ufesakoa gehiegi berotu zen eta, bestetik, Fagor eta Ufesakoak pizterakoan, 
sarean konektaturiko gainontzeko aparailu elektrikoen jardueran eragiten dituzten perturbazioak. 
Kalitate-prezio erlaziorik onena Samsungek agertzen du. Erabiltzaileak gehixeago ordain ahal badeza, 
Sanyo du beste aukera polita, marka honek aginteen maneiua erraztu beharko lukeen arren.  

 
 
15. Lan-harremanak ezin dira beti zuzen-zuzenean hasi, batez ere lehen kontaktua baldin 

bada. Lehen kontaktu hori lan-eskaerarako gutunaren bidez ezarri ohi da. Gutun 
honetan, interesdunak lan horretarako dituen ezagutza, esperientzia eta 
trebetasunen berri ematen du. Dokumentu horri aCURRICULUM VITAE deritzo eta 
bere aurretik aurkezpen-gutun bat igorri ohi da. 
 
Hiruko taldetan, pentsatu eta idatzi zuen ustetan zein datu sartu behar diren curriculum 
batean. 
 
Orain, bakarka, idatzi zure curriculumaren zirriborroa.  

 
Erantzuna: 
 
Hurrengo ariketan bi curriculum-eredu oso eskaintzen dira. 
 

16. Jarraian, bi curriculum-eredu aurkezten dira. Ondo begiratu zeintzuk diren beren 
atalak, nola banatzen den informazioa, zeintzuk diren errespetatu behar diren 
tarteak. Gero, esan zein datu falta diren edo zein dauden soberan zuen curriculum-
zirriborroan. Egin zuzenketa binaka eta laguntzeko erabili ereduen ostean datorren 
txantiloia. Saiatu zehatzak izaten, modulu honetako beste ariketa batean bakoitzak 
bere curriculuma defendatu beharko baitu lan-elkarrizketa batean .  
 
Aurkezten diren curriculum-ereduak segituan adierazten diren Web orrialdeetatik daude 
aterata. 

 
http://www.ivap.org/admeusk/ae37.pdf/ 
 
http://www.donostia.org/info/empleo/buscar_empleo.nsf/0/e35acbae0fdf2063c1256 
 

1. EREDUA 
 
Curriculum vitae-a 
 
Europako Batzordea aspaldi hasi zen arduratzen norberaren gaitasunak aurkezteko eredu 
bakarraren premiaz. Azken urteotan, gero eta jende gehiago mugitzen da Europa osoan, lan 
berrien bila edo ikasketak amaitzeko; hori dela eta, curriculum vitae-a edozeinek egin 
beharreko dokumentua dugu. 
Europako Batzordeak, ereduen artean dauden ezberdintasunak eta nahasketak ikusita, bi 
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gauza eskatu zituen: Europa osoan curriculum vitae-a aurkezteko eredu bakarra egiteko, 
baliagarria eta argia; eta sistema elektroniko bat curriculum horiek guztiak kudeatzeko. Lan 
hori EURES sareari (EURopean Employment Services) eman zion. 
Honez gain, gomendatu zien Komunitateko herrialdeei eredu berri hori zabaltzeko. Era berean, 
2004. urtean ebaluazioa egiteko asmoa du. 
Hara bada, hona hemen, Europako Batzordearen eredua. Betetzeko beharrezkoak diren 
jarraibideak oin-oharretan dituzu. 
Marina Iturbe Aperribai 
 
Curriculum vitae-a 
 
Norberaren datuak (1) 
 

Izen-abizenak 
Iturbe Aperribai, Marina 

Helbidea 
San Telmo 11, 3.a, 20750, Zumaia, Euskal Herria 

Telefonoa 
943 111111 

Faxa 
943 222222 

Posta elektronikoa 
iturbe@euskalnet.net 

Nazionalitatea 
 
Jaiotze data 

1975/05/01 
Lan esperientzia (2) 

� Noiztik noiz arte 
1999-2001 

 � Enpresaren izena eta helbidea 
Bai Ona Itzulpen Zerbitzuak 

� Enpresa mota edo arloa 
Itzulpengintza 

� Izandako lanpostua edo kargua 
Itzultzailea 

� Izandako lan eta ardura garrantzitsuenak 
Ingelesetik euskarara itzulitako dokumentuen arduraduna 

� Noiztik noiz arte 
1998-1999 

� Enpresaren izena eta helbidea 
Urdaibai argitaletxea 

� Enpresa mota edo arloa 
Argitaletxea 

� Izandako lanpostua edo kargua 
Zuzentzailea eta egokitzailea 

� Izandako lan eta ardura garrantzitsuenak 
Haurrentzako testu-liburuak egokitu eta zuzentzea 

� kasketak eta prestakuntza (3) 
� Noiztik noiz arte 
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1998-1999 
� Ikasketak non egin diren 

Euskal Herriko Unibertsitatea 
� Zer ikasi den 

Itzulpengintza 
� Lortutako titulua 

Masterra 
� Noiztik noiz arte 

1993-1998 
� Ikasketak non egin diren 

Euskal Herriko Unibertsitatea 
� Zer ikasi den 

Ingeles Filologia 
� Lortutako titulua 

Lizentziatura 
� Noiztik noiz arte 

1997-1998 
� Ikasketak non egin diren 

PC Informatika Akademia 
� Zer ikasi den 

TRADOS programa 
� Lortutako titulua 

Gaitasun agiria 
� Noiztik noiz arte 

1997ko uda 
� Ikasketak non egin diren 

Udako Euskal Unibertsitatea 
� Zer ikasi den 

Euskal dialektologia 
� Lortutako titulua 

Ziurtagiria 
� Noiztik noiz arte 

1994-1997 
� Ikasketak non egin diren 

Hizkuntza Eskola Ofiziala 
� Zer ikasi den 

Frantsesa 
� Lortutako titulua 

Gaitasun agiria 
.../... 

Bestelako gaitasunak (4) 
Ama hizkuntza 

Euskara 
Hizkuntzak: 

Ingelesa: 
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Irakurmena 
Oso ondo 
Idazmena 
Ondo 
Mintzamena 
Nahikoa 

Gaitasun artistikoak: 
Iritzi artikuluak Euskal Herriko zenbait aldizkaritan 
Musika, eskulanak… 

Harremanetarako gaitasunak 
Monitore lanetan aritutakoa txikientzako udako egonaldietan 

Antolatzeko gaitasunak 
Nesken saski-baloiko taldearen entrenatzailea herriko ikastolan 

Teknika gaitasunak: 
Access erabiltzeko gaitasuna 
Informatika, makinaria… 
Internet sarean ibiltzeko gaitasuna 

Gida-baimena 
B1 

Bestelako gaitasunak, 
Hitzaldiak eskoletan: osasuna eta kirolari buruzkoak 
orain arte aipatu gabekoak. 
 

INFORMAZIO OSAGARRIA (5) 
Niri buruzko erreferentziak nahi izanez gero, hona hemen nori galdetu: 

� Urdaibai argitaletxeko zuzendaria: Jose Ignacio Aristi 
� Bai Ona Itzulpen Zerbitzuak enpresako zuzendaria: Ricardo Gorostiza 

ERANSKINAK (6) 
Lanean ibili izanaren ziurtagiria 
Itzulpengintza masterra 
Ingeles Filologia 
TRADOS programaren gaitasun agiria 
Windows ikastaroari dagokion agiria 
Hizkuntza Eskola Ofizialak emandako agiria 

 
Europako Batzordeak emandako ereduak baditu zenbait gauza guretzat bitxiak direnak. Esate 
baterako, ikasketak eta lan esperientziak berrienetatik zaharrenetara ordenatzen ditu; ez du 
ikasketa ofizialik aipatu ere egiten; eta, ikusiko duzunez, garrantzia itzela ematen die bestelako 
gaitasunei, hala nola, harremanetarako gaitasunari, antolatzekoari... Gure ustez, askoz ere 
argiagoa da ikasketak eta ikastaroak elkarrengandik bereiztea, eta ikastaroak arloka banatzea. 
Hara, curriculumaren zati garrantzitsu honi dagokionez, guk egiten dugun proposamena: 
 
IKASKETAK (7) 

� Noiztik noiz arte 
1993-1998 

� Non egin diren 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Ingeles Filologia 

� Lortutako titulua 
Lizentziatura 



 
 
 EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
  
 Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako Sarbidea: Atal Soziolinguistikoa 
 
 
 

 32 

� Noiztik noiz arte 
1998-1999 

� Non egin diren 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Itzulpengintza 

� Lortutako titulua 
Masterra 

IKASTAROAK: 
Hizkuntzak 

� Noiztik noiz arte 
1994-1997 

� Non egin diren 
Hizkuntza Eskola Ofiziala 

� Zer ikasi den 
Frantsesa 

� Lortutako titulua 
Gaitasun agiria 

Informatika 
� Noiztik noiz arte 

1997-1998 
� Non egin diren 

PC Informatika Akademia 
� Zer ikasi den 

TRADOS programa 
� Lortutako titulua 
Gaitasun agiria 
 
Hizkuntzalaritza 

� Noiztik noiz arte 
1997ko uda 

� Non egin diren 
Udako Euskal Unibertsitatea 

� Zer ikasi den 
Euskal dialektologia 

� Lortutako titulua 
Ziurtagiria 

 
(1) Izen-abizenak eta dokumentuaren izena orri guztietan jarri. 
(2) Ordenatu berrienetik zaharrenera eta zehaztu bakoitzean datu guztiak. 
(3) Ordenatu berrienetik zaharrenera eta zehaztu bakoitzean datu guztiak. 
(4) Guk denak jarri ditugu baina zuk aukeratu eta aipatu, nahiz eta titulurik eduki ez, lanpostu 

horretarako egokiak izan daitezkeen gaitasunak. 
(5) Atal honetan, hartzaileari begira garrantzitsua izan daitekeen informazioa eman: 

erreferentziak, esaterako. 
(6) Ez dutenez zehazten zer jarri, gure gomendioa da erantsiko dituzun agirien zerrenda 

egitea. 
(7) Titulaziorik altuena jarri. Bi edo gehiago izanez gero, biak zehaztu. 



 
 
 EUSKARA ETA EUSKAL LITERATURA 
  
  
 Erdi Mailako Heziketa Zikloetarako Sarbidea: Atal Soziolinguistikoa 
 
 
 

 33 

 
2. EREDUA 
 
CURRICULUMEKO OSAGAIAK: 
 
1. Datu pertsonalak: 
 - Izen-deiturak. 
 - Jaioteguna. 
 - Helbidea eta telefonoa. 
 - Helbide elektronikoa. 
2. Prestakuntza: 
 - Zer ikasi duzun: 
 - Titulua eta espezialitatea. 
 - Non ikasi zenuen. 
 - Noiz amaitu zenituen ikasketok. 
 - Ikastaroak eta, oro har, prestakuntza osagarria. 
 - Hizkuntzak (maila adierazita, ahoz zein idatziz). 
 - Informatikaz zer dakizun (inguruak eta programak zerrendatuta) 
3. Lanbide aurreko eta bertako esperientzia: 
 - Betetako lanpostua eta maila. 
 - Enpresa edo erakundea. 
 - Herria. 
 - Egindako zeregin edo lanak. 
 - Kontratua edo jarduera noiz hasi eta amaitu zen. 
4. Bestelako datuak: 
 - Kirolak edo zaletasunak. 
 - Gida baimena. 
 - Eskuragarritasuna. 
 - Eta abar. 
 
 
 
CURRICULUMAREN ZUZENKETARAKO BEHAKETA-TXANTILOIA 
 
 Osatu gabe Sobera Falta Oharrak 
Datu pertsonalak    

 
 
 
 
 
 
 

 

Prestakuntza akademikoa 
 

    
 
 
 
 
 
 

Lan-esperientzia 
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Bestelakoak 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Erantzuna: 
 
Behean curriculuma balioesteko eredu bat ematen da.  
Oharra: curriculumaren deskribapen bakoitzari esleitzen zaion puntuazioa gutxi gorabeherakoa 

baino ez da. 
Oinarrizko 
informazioa 
falta da 
 
 
(10-30 puntu) 

Datu 
garrantzitsuak 
falta dira 
 
 
(30-60 puntu) 

Datuak 
esanguratsuak 
dira baina zein 
datu jarri eta 
zein ez 
aukeratzean 
akats batzuk 
egin dira 
(60-80 puntu) 

Informazioa 
guztiz egokia 
da eta ondo 
aukeratuta 
dago 
(80-100 puntu) 

Oharrak 

 
 
 
17. Ariketa honetan laneko gai bati buruzko eztabaida bat prestatuko dugu. 

Irakaslearekin batera pentsatuko dugu zein gai jorratu, adibidez enpresarako makina 
baten erosketa, lan-egutegiarekin lotutako arazo bat, hitzarmen kolektiboa,...cúal  
Behin gaia erabakita honako txantiloia erabil daiteke erabakiak hartzen languntzeko: 

 
GAIA    

 
FINKATU ZEIN DIREN ALDEKO ETA 
KONTRAKO JARRERA DUTEN 
TALDEAK  

 

DEFENDATUKO DEN JARRERA  
 

INFORMAZIOA BILATU  
 
 
 

BILATU NORBERE TESIAK 
DEFENDATZEKO ARGUDIOAK 

 
 
 
 
 

PENTSATU BESTE TALDEAK EDUKI 
DITZAKEEN ARGUDIOAK NORBERA-
RENAK ERREFUSATZEKO ETA 
PRESTATU ERANTZUN EGOKIA. 

 

AUKERATU EZTABAIDAN BAKOITZAK 
BETEKO DUEN PAPERA (MODERA-
TZAILEA, PARTE HARTZAILEA, KON-
TROL-TALDEA...) 
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Erantzuna: 
 
Ez dago zuzenketa-txantiloiaren beharrik 
 
 
 
18. Behin aurreko urratsak finkatuta, bakoitzak bere hitz egiteko txanda prestatuko du.  

Ondoko koadroan aurkezten dira errespetatu beharreko zenbait arau 
soziokomunikatibo. 

  
HITZA ESKATU ETA ITXARON EMAN ARTE 
LEXIKO EGOKIA ERABILI 
EZ EGIN HITZ EGITEKO TXANDAREN GEHIEGIZKO ERABILPENA 
EZ MOZTU BESTEEN HITZ EGITEKO TXANDAK 
EZ EGIN ZEHARKAKO AIPAMEN PERTSONALAK 
BESTEEN IDEIEKIKO ERRESPETU-JARRERA MANTENDU 
  
Talde txikitan eztabaidatu goiko arau horiek eta gehitu beharrezko ikusten direnak. 
 
 
 
19. Eztabaida burutzeko momentua da. Beheko txantiloia behatzaileentzako da (kontrol-

taldearentzako), eztabaida segitu ahal izateko eta ikusten dituzten alde onak nahiz 
okerrak idatziz bil ditzaten. 

  
  ALDE KONTRA 
Gaiari atxiki zaio     
Argudio sinesgarriak erabili 
ditu 

    

Argi hitz egin du     
Lexiko zuzen eta egokia erabili 
du 

    

Hizketa-txanda errespetatu du     
Ez du hizketa-txanda gehiegi 
erabili du. 

    

Besteen iritziekiko jarrera 
egokia izan du. 

    

  
  
  
 
Erantzuna: 
 
Behean irakasleari laguntzeko behaketa- eta zuzenketa-txantiloi bat ematen da. Honetaz gain, 

ikasleen kontrol-taldeak berea erabiliko du, akatsak aurkitu eta zuzentzeko. 
 

Balioespena: 
1- guztiz desegokia 
4- guztiz egokia 
2 eta 3 tarteko balioespenetarako 
oharrak jartzen duen laukian aurkitutako akatsak jarriko dira, gero klasean erabilera zuzena 
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landu ahal izateko. 
 

Ikaslea 1 2 3 4 Oharrak 
Gaiari atxiki zaio      
Argudio sinesgarriak 
erabili ditu 

     

Argudioen adibideak 
eman ditu 

     

Besteen argudioak 
baliogabetzeko 
argudioak erabili ditu 

     

Argudiozko baliabide 
eta estrategiak erabili 
ditu 

     

Argi hitz egin du, 
ahoskera eta doinu 
egokiak erabili ditu 

     

Bere iritzia adierazi 
du doinu eta lexiko 
egokiak erabiliz 

     

Hizketa-txanda 
errespetatu du 
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IKASKETARAKO BALIABIDEAK ETA PROGRAMAZIOA 

 
 
• PROGRAMAZIOA 
 
MODULOAREN IKUSPEGI OROKORRA 
 
Modulu honek lau eduki-bloke ditu, hizkuntzaren lau erabilera-esparruen arabera antolatuta. 
Erabilera-esparru horietan bizitza sozialaren eta lan jardueraren inguruko komunikazio-egoerak 
ematen dira. Horrela, esparru bakoitzari berezkoak zaizkion komunikazio-egoerak lantzea 
proposatzen da, hala nola, esparru instituzionalekoak, pertsonen artekoak, ikasketa 
prozesukoak eta hedabideetakoak.  
 
Hizkuntza-erabilerak ikasteak testu-genero ezberdinen azterketa eskatzen du, ohar batetik 
hasita albiste bateraino, edo laburpen xume batetik txosten bateraino. Erabilera horien 
trebezian aurrera egitea komunikazio-egoerarekin lotutako zenbait faktoreren mende dago, 
besteak beste: erabilera-esparrua bera (pertsonen arteko harremanetako testuak, printzipioz, 
errazagoak dira  harreman instituzionaletakoak baino), jasotako gaitasun eta trebeziak (ama-
hizkuntzaren entzutezko ulermena idazmena baino errazago suertatzen da), testuen helburua 
(kontatzea errazago da konbentzitzea baino). 
 
Programazio-eredua egiterakoan, lehen deskribatutako faktore horien konbinaketa egin da. 
Proposatzen den sekuentzia  didaktikoaren arabera, lehenik, pertsonen arteko harremanetako 
testuen ulermenarekin nahiz ahozko adierazpenarekin hasiko da. Gero, hedabideetako testu 
informatiboen ulermena eta idatzizko adierazpena landuko dira. Ondoren, ikaskuntza esparruko 
testuen ulermenari eta idatzizko adierazpenari ekingo zaio. Eta bukatzeko, eremu 
instituzionaleko testuetatik sortutako gaiei buruzko iritzi pertsonalak defendatuko dira.  
 
Hizkuntza-erabilerak ikasterakoan gauza batzuk behin eta berriz ematen direnez, bloke 
bakoitzean zerrendatutako eduki asko errepikatu egiten dira. Izan ere, edukiok ez dira esparru 
jakin batekoak bakarrik, baizik eta esparru ezberdinetako aztergai izan daitezke aldi berean. 
 
Planteamendu honi esker, irakasleak hainbat modu ezberdinetara antola ditzake edukiak, 
betiere ikasketak burutzerakoan koherentzia eta garapenaren irizpideei jarraitzen baldin badie. 
 
 

Eduki blokeak Ikasketa--
Unitatea Izena Iraupena 

1. Hizkuntza pertsonen 
arteko harremanetan. 

I.U. 1 Hizkuntza-erabilerak pertsonen arteko 
harremanetan 

10 ordu 

2. Hizkuntza 
hedabideetan 

I.U. 2 Informazioa hedabideetan 10 ordu 

I.U. 3 Informazio-iturriak 10 ordu  3. Hizkuntza ikasketa-     
-prozesuan I.U. 4 Informazioa berridaztea 10 ordu  

I.U. 5 Gizartea eta lan esparrua arautzen 
dituzten testuak 

10 ordu 4. Hizkuntza harreman 
instituzionaletan. 

I.U. 6 Iritzien kontrastea 10 ordu 
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1 Ikasketa Unitatea: HIZKUNTZA ERABILERAK PERTSONEN ARTEKO HARREMANETAN 
(10 ordu) 
 
Pertsonen arteko harremanetarako hizkuntza-erabilerek lan-jarduera asko kudeatzeko balio 
dute (jarraibideak komunikatzeko, informazioa jaso eta transmititzeko, ...). Hori dela eta, 
ezinbestekoa da horietan trebatzea. 
 
Unitatearen helburua arlo honetako testuak ulertu eta ekoiztea izango da. Ahozko testuak 
lehenetsiko dira, izan ere, prestakuntza maila honetan interes handiagokoak dira eta 
gehiagotan erabiltzen dira. 
  
Unitatearen edukiek honakoak dituzte oinarri: komunikazio-egoeraren ezaugarriak ulertzea, eta 
esparru honetako oinarrizko testuen hizkuntza- eta berbaldi-ezaugarriak aztertu eta ulertzea 
(oharrak, posta elektronikoa, lankideen bilerak, telefonozko elkarrizketak...). 
 
Ariketak antolatzeko Idazketa Proiektuaren eredu didaktikoari jarrai dakioke. Unitate honetarako 
lan-proposamena litzateke, esaterako, lan-elkarrizketa bat simulatzea. Horretarako eta aldez 
aurretik, honako jarduera hauek bezalakoak egitea komeniko litzateke: informazio bilketa, posta 
elektronikoa bidaltzea, bilera-deien analisia, telefono bidezko elkarrizketak, oharrak hartzea, ...  
 
 
2 Ikasketa Unitatea: INFORMAZIOA HEDABIDEETAN (10 ordu) 
 
Hedabideak gure gizartean hartzen ari diren pisua geroz eta handiagoa da eta, horregatik, 
jarrera kritikoa garatu behar dugu, jasotzen ditugun mezuak ondo ulertu eta era pertsonalean 
barneratu ahal izateko. Behar horrek arrazoitzen du, hain zuzen ere, esparru honen hizkuntza 
erabilerei buruzko unitatea ezartzea. 
 
Esparru honetako testuak aztertzea, informazioa zer den eta iritzia zer den bereiztea, eta 
testuen xedea eta asmoa zein diren antzematea dira unitate honetako helburuak.  
 
Edukiak, esparru honetako testuak ulertzean oinarritzen dira. Horretarako, aparteko arreta 
jarriko zaie testuen egitura berari, eta komunikazio-egoerarekin lotutako  gorabeherei. 
 
Gainerako unitateetan bezala, ariketak testu bat idazteko egitasmoaren inguruan antolatuko 
dira. Kasu honetan, testu hori albiste itxurako informazio-testua izango da, eta enpresa edo lan-
munduko gertaeraren bat kontatuko du.  
 
Testu hori idatzi aurretik, gomendatzen da lehenik albisteak, kronikak, iragarki ofizialak, prentsa 
bidezko abisuak eta antzerako testuak biltzea, geroago aztertzeko (igorlearen asmoa, esanahi 
inplizitu eta esplizituak eta, oro har, testuen hizkuntza- eta berbaldi-ezaugarriak), konparatzeko 
eta interpretatzeko.  
 
 
3 Ikasketa Unitatea: INFORMAZIO ITURRIAK (10 ordu) 
 
“Informazioaren gizartea”n, informazioaren bilaketa eta aukeraketa ezinbesteko zeregina da bai 
lan-munduan baita bizitza sozial arruntean ere. Horregatik, oso interesgarria da horrelako 
unitate bat sartzea.  
 
Unitate honen xedea da ikasleei laguntzea informazio-iturri askotariko eta ugariak nola erabili, 
eta informazio horretatik interesgarria eta esanguratsua dena hautatzeko irizpideak ematea. 
Halaber, bildutako informazioa berridazteari ere ekin nahi zaio, behintzat lehenengo hurbilketa 
batean.  
 
Unitate honetan landuko den hizkuntza-esparrua, ikasketa prozesurako hizkuntza da. Esparru 
honi dagokionez, unitate honetako edukiak batez ere prozedurazkoak dira. Adibidez, 
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informazio-iturriak erabiltzea (Internet, liburutegiak, aldizkari espezializatuak, esku liburuak, 
entziklopediak, artxibategiak, ...), bildutako informazioaren aukeraketa eta tratamendua, eta 
testuen ulermena. Lan horiek guztiak burutzeko, komunikazio-egoera ezberdinak eta testuen 
berbaldi-ezaugarriak hartu behar dira kontuan.  
 
Unitate hau 4. unitatearekin hertsiki lotuta dago eta, nolabait, unitate horren jarraipena da. Bi 
unitate horietan zehar, idazketa-proiektua burutzea proposatzen da, hots, lan-munduarekin 
erlazionatutako gai baten inguruko laburpen testua idaztea, informazio-iturri ezberdinetatik 
bildutako informazioak abiapuntu hartuta.  
 
Unitate honetako jarduerak honakoen inguruan antolatuko dira: informazioa bilatzeko teknikak, 
informazioa ulertzea, informazioa konparatzea, testuen eskemak egitea, gai bereko testu 
ezberdinak konparatzea,  ideien hierarkizazioa, eta abar. 
 
 
4 Ikasketa Unitatea: INFORMAZIOA BERRIDAZTEA (10 ordu) 
 
Informazioa bilatu eta aukeratzea garrantzitsua bada ere, are garrantzitsuagoa da informazio 
hori modu koherentean kudeatzea beste testuak sortzeko, dela ikasten laguntzeko, dela 
ikasitakoa biltzeko.   
 
Unitate honetako edukiak dira, funtsean, testu-atalak eta euren arteko harremana antzematea, 
ahozko eta idatzizko laburpenak lantzea, eta arlo profesionaleko testuak ekoiztea. Komeni da 
edukietan tarte bat egitea testuei kohesioa eta batasuna ematen dizkien elementu eta 
prozedurak lantzeko, baita ikasleek idazten dituzten laburpen-testuen koherentzia lantzeko ere.  
 
Testuari koherentzia ematea helburu, informazioaren antolaketan egiten den lanak izan behar 
du unitatearen ardatz. Aurreko unitatean hasitako egitasmoa bukatzera bideratuta egongo dira 
unitate honetako ariketak eta, azken finean, proposatutako laburpen-testua ekoiztera.  
 
 
5 Ikasketa Unitatea: GIZARTEA ETA LAN ESPARRUA ARAUTZEN DUTEN TESTUAK (10 
ordu) 
 
Lan-munduak eta bizitza sozialak pertsonen arteko hartu-eman komunikatiboa egotea eskatzen 
dute eta, hein handi batean, igorlearen eta hartzailearen arteko bereizketa sozialak markatutako 
komunikazioa izaten da. Oso formalak izaten dira eta aldez aurreko lana eskatzen dute, modu 
egokian ekoiztuak izan eta modu eraginkorrean ulertuak izateko.  
 
Unitatearen helburua da hizkuntzaren erabilera-esparru honetako testuen ulermena erraztea. 
Hori egiteko ezinbestekoa da honelako testuen  ezaugarriak antzematen eta aztertzen jakitea.  
 
Edukiak honako zereginak izan behar dituzte oinarri: honelako testuen hiztegi espezifikoa 
ulertzea (finkatutako esaera asko dituzte), testuaren formatu berezitua lantzen ari den testu-
generoaren arabera, gizarte-mailak markatzen dituzten trataera eta formulak eta abar. 
 
Unitate honetako lan egitasmoa lan eskaintza bati erantzuteko curriculuma lantzea izan daiteke. 
Interesgarria litzateke esparru honetako testu-eredu ezberdinak aurkeztea, konparaketaren 
bidez guztien arteko elementu komunak atera ahal izateko. 
  
 
6 Ikasketa Unitatea: IRITZIEN KONTRASTEA (10 ordu) 
 
Unitate hau aurrekoaren osagarria da. Horrela, unitate honetan ere harreman instituzionaleko 
testuak landuko dira. Horrelako testuetan, hierarkiak eta solaskideen arteko maila sozial 
ezberdinek markatutako harremanak ezarri ohi dira. 
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 Unitate honen helburua da hizkuntza-prozedura egokiak ezagutu eta erabiltzea nork bere 
iritziak azaltzeko. Izan ere, iritziak ematea oinarrizko zeregina da lan harremanetan.   
 
Unitatearen edukiak testuaren ekoizpenera daude bideratuak, baina baita nork bere iritzia 
defendatzeko argudioen bilaketara ere. Kontutan hartu behar da, halaber, iritzien defentsa egin 
behar dela honelako komunikazioetako arau sozialak ezagutu eta errespetatuz.  
 
 Unitatearen ardatza izango da bizitza profesionaleko gai baten inguruko eztabaida bat 
planifikatu eta burutzea. Eztabaida prestatzeko aldez aurreko zereginak izan daitezke, besteak 
beste, argudioak bereizi eta bilatzeko ariketak, parte hartu eta hitz egiteko txandak 
planifikatzea, eta abar.  
 
 
 

Ikasketa unitateen eta ezagutza-adierazleen arteko elkarrekikotasunak. 
 
 

IKASKETA 
UNITATEAK 

IZENA EZAGUTZA 
ADIERAZLEAK 

1 Hizkuntza erabilerak pertsonen arteko 
harremanetan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

2 Informazioa hedabideetan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
3 Informazio-iturriak 3.1, 3.2, 3.3. 
4 Informazioa berridaztea 3.3, 3.4. 

5 Gizartea eta lan esparrua arautzen duten 
testuak 

4.1, 4.2 

6 Iritzien kontrastea 4.1.4.3 
 
 
 
Metodologia 
 
Proposatutako ikasketa unitateek, bai erdi mailako zikloetan nola goi mailakoetan, proiektuetan 
oinarritutako metodologiari jarraitzen diote. Izan ere, metodologia horrekin ikaslea bere 
ikasketa-prozesuaren eragile aktibo izan daiteke. Hortaz:  

• Ariketek elkar lotuta egon behar dute eta goranzko zailtasun-maila batekoak izan behar 
dira, amaieran unitatearen araberakoa izango den azken ekoizpen bat egiteko. 

• Sekuentzia bakoitzean, ariketek ahozko eta entzutezko ulermena landu behar dute, 
baita ahozko eta idatzizko adierazpena ere. 

• Ariketak askotarikoak izan behar dira eta prozesu ezberdinak burutu behar dituzte, 
adibidez, analisia, ezagupena, informazioaren birformulazioa, eskemak egitea, 
bakarkako lanak, taldekoak, ahozko nahiz idatzizko lanak, eta abar.  

• Prozedurazko edukiak izango dira sekuentzia didaktikoen ardatza, eta horretara 
egongo dira makurturik gainerako edukiak, baita kontzeptuak ere. 

 
Proiektuetan oinarrituriko metodologiaz hobeto probesteko, komenigarria litzateke lan-saioak bi 
ordukoak izatea, izan ere, zenbait prozedura ezin daitezke burutu ordu bakar batean eta ez da 
komeni ariketa batzuk moztea. 
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• IKASKETARAKO BALIABIDEAK 
 
 
AHOZKO HIZKUNTZARI BURUZKOAK 
 

•  “Hablar y escuchar”. Mª Dolores Abascal eta beste batzuk. Octaedro. Ahozko 
hizkuntza lantzeko ideia interesgarriak erakusten ditu. 

•  “Expresión Oral”. Alhambra. Nueva Breda 9 bilduma. 
•  www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/ pdf/blitznaranjaeusk.pdf. Webgune honetan 

ahozko azalpenak nola egin behar diren azaltzen da eta hainbat ariketa eskaintzen dira. 
 
 
IDATZIZKO HIZKUNTZARI BURUZKOAK 
 

• “La construcción de la escritura”. Daniel Cassany. Paidós argitaletxea.  Idazketari 
buruzko teoriaz gain, idazlan-ariketez betetako gehigarria ere badakar. Ariketak 
gaztelaniaz badatoz ere, euskarazko ariketak pentsatzeko eta prestatzeko bide ere 
ematen du. 

• “Reparar la escritura” Daniel Cassany. Graó argitaletxea. Tresna baliagarria suerta 
daiteke testu idatziak zuzentzeko. Ideia franko eskaintzen du ebaluaziorako fitxak 
prestatzeko. 

• “Idazkera-liburua”. Jose Ramon Zubimendi eta Peio esnal. Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 
1993. liburu honetan nagusiki euskaraz idatzi nahi duenarentzako material teorikoa eta 
arau gramatikalak nahiz estilokoak eskaintzen ditu.  

• “Argi idazteko bideak”. IVAP. Eusko Jaurlaritza. Gasteiz 1996. IVAP-eko 
aldizkariaren ale honetan analizatzen da idazterakoan kontutan hartu behar diren 
hainbat gauza. Hiru kapitulutan dago banatuta: “Idatzi baino lehen”, “Idazterakoan” eta 
“Idatzi ondoren”. Hainbat adibide aipatzen dira esaten denaren erakusgarri.  

 
 
ULERMENARI BURUZKOAK 
 

•  “Apoyos y Refuerzos para el área de Lengua” Materiales 12-16 para Educación 
Secundaria, Editorial Narcea, cuaderno nº 2. 

 
•  “Enseñar Lengua”. Daniel Cassany. Graó argitaletxea. 6.4 kapitulua. Bertan, 

Didaktika atalean, ulermena lantzeko ariketak burutzeko hainbat proposamen agertzen 
da. 

 
•  “Euskaldunak euskaraz jazten-Murgilduz”. HABE. Eusko Jaurlaritza 1988. Liburu 

hau alfabetatu nahi duten euskaldunentzako pentsatuta dagoen arren, irakurritakoa 
ulertzeko ariketa ugari dakar. 

 
 
TESTU MOTA EZBERDINEI BURUZKOAK 

 
- Lan mundurako zenbait testu berezi idazteko ezagupideak emateko materialak, 

hala nola: curriculumak, aurkezpen gutunak, lan elkarrizketak,... 
 

http://www.gipe.ua.es/formacion/index.html 
 
 

www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2246/eu/ 
contenidos/informacion/empleo_buscas/eu_1722/buscas_empleo_e.html - 40k - 

 
- Nola idatzi posta elektronikorako testu bat: 
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http://www.elistas.net/lista/rompecadenas/ficheros/3 

 
http://es.docs.yahoo.com/benefits/write.html 

 
• “Enpresan euskaraz: idazten laguntzeko tresna” Elhuyar-ek argitaratutako CDa. 

Enpresako testuak euskaraz idazten laguntzeko liburu elektronikoa da. Besteak beste 
posta elektronikoak nola idatzi azaltzen du, baina baita beste zenbait testu ere. CD honi 
buruzko informazio gehiago jaso daiteke honako Web orrialdean: 
(www.erabili.com/zer_berri/berriak/1086003124 - 18k). 
 

• www.sartu.org/aprendiendointernet/ web_eus/tresnak/idatzi1.htm - 18k. Webgune 
honetan posta elektronikoa nola erabili azaltzen da. Nahiz eta testua bera nola idatzi 
behar den argitzeko ezer ez dakarren, programa bera nola erabili behar den argitzeko 
erabil daiteke. 

 
- Hedabideetako berezko testuekin lan egiteko materialak: 

 
http://icarito.latercera.cl/especiales/periodismo/generos/portadilla.htm 

 
- Testu mota ezberdinei buruzkoa da material hau. Testu mota ezberdinak 

ezaugarritzen ditu baina ez du ariketarik eskaintzen: 
 

http://www.hiru.com/lengua_castellana?taldea=HIZK_testua_hitza 
 

- Azalpen- eta argudio-testuekin lan egiteko materialak: 
 

• “Aprendo a escribir. Exponer y argumentar”, HERNÁNDEZ, G. Y RELLÁN, C. 
(1999), SGEL, Madrid. 
 

• “Cómo hacer un trabajo escrito”, Irene de Puig, Octaedro. 
 

•  www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/argudiatu.pdf. Webgune honetan DBH 
bigarren zikloan argudiozko testuak lantzeko material praktikoa aurkezten da, ariketa 
eta adibideak eta guzti, baina baita programazio eta justifikazio teorikoarekin ere. 

 
 
TESTU LIBURUAK 
 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko liburu ia guztiek dute ikasketa unitateetan 
proposatzen diren testu motak lantzeko ariketak. Batzuk aipatzearren, hona hemen titulu 
batzuk: 
 

 “Euskal hizkuntza eta literatura”. DBH4. Resu Abasolo eta beste batzuk. Erein. Bilbo 
– 2004. 

 “Hizkuntza eta literatura”. DBH4. Txuma Muguruza eta beste batzuk. Giltza-edebè. 
Bartzelona – 2002. 

 “Egoki. Hizkuntza eta literatura”. DBH4. Idoia Aranberri eta beste batzuk. Santillana-
Zubia. Bilbo – 2004. 

 “Euskara eta literatura”. DBH4. Edurne Otaegi eta beste batzuk. Ibaizabal. Zaragoza 
– 2001. 

 “Kimetz 4”. Eskola liburua. Nerea Telleria. Juan Mateo Zabala Euskaltegia, SL. Bilbo 
1997. 

 “Testugintza”. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa. “Curriculum-
materialak” bilduma. Jokin Larrañaga eta beste batzuk. Pedagogi Berrikuntzarako 
Zuzendaritza. Bilbo 1997. 
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 “Testu iruzkina”. “Atalak”.Curriculum materialak. Hizkuntza eta literatura. Joseba 
Butron. GraphyCems. Nafarroa – 1997. 

 “Narrazioak lantzen 1”. “Atalak”.Curriculum materialak. Hizkuntza eta literatura. 
Joseba Butron eta Asier Bidaurrazaga. GraphyCems. Nafarroa – 1999. 

 “Narrazioak lantzen 2”. “Atalak”.Curriculum materialak. Hizkuntza eta literatura. 
Joseba Butron eta Asier Bidaurrazaga. GraphyCems. Nafarroa – 1999. 
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